


 : تشاد راهظا امنیس هراتس راگن ربخ یو و تفت تا یارس هنارت ,اسشاضر» ۱

 ۱ منک ی بم عاقدنایارس هنا رتزآ نم
  یتنج جریا راعشاهراب ردتواضقتنیحالص دنمشوه دوعسم

 و ! هرادنار یربنقرایهش و زارف رس نالدزا ,یصاطع
 هتیلاح مشاب یکی نیا لغب بشما

 هتیلاح مشاب یکی نوا لغب هگب
 نربب تذل دم

 دیلاسح مهابیگب ره لف شعاع و
 مزانطو یئاجره « مزابسوه ینز نع
 هباترس زا « هدنن ملد شیثآ

 ۲« همه لام مندب رولب
 مزا اپ

 همه لام منت دنتش

 مراذیماو تساوخ یک ره هب ومت
 مراد یئاج ره لد ماهنبس یوت

 «هنیلاسح» رنعش نتم زا

 موسوم یملیو یاهو لاج 4 بجا یلاحب

 اک یاهراوذ

 اب ام هتشلگ هتفه هبحاصم لابندی

 اضر«: داکرپ یارس*هنارت .دنمشوه د
 هواتسراکنرپخاب یمیدق یارسهنارت

 یئاهتمست یوکیآوج ات تفرگ سامت
 زا زین ام و ددرگ دنمشوم یاهفرح زا
 و :تفگ بیترت و هدرک هدافتسا تصرفا

 ؛نیزرتفاجنج زا یکیدرزم ,دد یوابا 1 یوگ]

 زا یکی رد هیدهع یادص اب هک هنارت نيا
 « .تسا هدیسر .شوکب یناربا یاهیلیق
 تارکبوهتخادنا هارب یدایز یادصورس
 نتمو روبزم هنارت زا یزیتو دنن تادافتتا

 هکاسمشاضر لاجب ات یبتنم « تا هدش
 زنش :جفاو

 هب هک :دشاب یتاداربا یرگناوج هارد
 اماو  تسا هدش دراو «هتیلاح» هثارت

 رداسمش یاهف رح اب او رضاح یوگ و تفگ

 اب و, مينکیم زاغا هتیلاح هنارت هراپ

 هبحاص هب .یمیدق, رعاش نیا یاهباوج
 «امنیس هراتس»

 هتسا هدورس ار «هتیلاح»

 دوتسم اب

 ٩ یداد هئارا زیگنارب لاجنج
 زا یکی نتم رد «هتیلاح» هنارت -

 «نوجیرپلگ» هب موسوم ینارپا یاهملیف
 ناتساد هب هجوت ابو دوب هدش هدناجنگ
 مزال یرعش اب هنارت نیا 4 ملیف
  هنارت .< ویرانس قبطرب اریز « دومنیم
 هک دشیم هدینش ینز بناج زا «هتیلاح»
 و هدیدرگ هجاوم عونمم قشع كي اپ
 دنزرفو رسمه هک تسا هدش يدرم قشاع

 دوخزآ اد درم هکنآ رطاخب نژ نیاو دراد
 «دنادرگزابشایگداوناخ نوناک هبو دنک روح

 ریز «میراد «هتیلاح» هب موسوم شیاههنا

 |. سکعغم تالجم د ام همانزور رد نآ رعش

 ! دشیم هضرع را زابپ تس

 سلجم كي" رداو یرمش نیتچ
 ندوب یئاج ره هب رهاظت اب ات دناوخیم
 وهدومنهدزلد دوخ زا ار درم « دوخ

 هجوت ابو دنادرگ زاب شاهچبو نز
 لگ» ملیف هکیناسک « تایضتقمنیا هب

 هک دننکیم شح « دناهدید ۱و «نوج یرب
 رد بسانم واجب ردقچ «هتیلاح» هنارت

 نینچ رگا و ذوب هدش هدئاجنک ملیف :نیا
 ءالخعونکی روبزم ملیف رد « دوبن یاهنارت
 هنارت جیم تقیقح رد و تشگیما داجیا
 ملیفرت«هتیلاح» .دننام تسنازتیمن یرگید

 ردو دتفایب اج نانچنآ «نوجیربلگ»

 .دوش هتفرتگ اراک, ملیف ناتساد تمدخ

 راهظا .تماهش لامک اب نیاربانب

 نیاو :متسه نما مهتیلاج» .رعش هدنیارس
 دی مرادیم

 ملیف رد ندش هدناجنگ یارب طقف هنارت

 یقئاو یاقآهن « نم هن > دوب هدش هتخاس

 زاسکتخآ هک

 هراس دچار نیا هدنناوج هیریهع
 یاهراون تروصب اد روبزم هنارت ریثکت
 طقف «هتیلاح» هنارت و مياهدادن تساک

 نآرد هک یملیف یاوهو لاح هب هجوت اب
 هدش هدناجنگ

 مناخهنو دشابیم «هتیلاح»

 و هدندرگ هضرف ۶ دو
 یاهراون تروصب یتسیابن 1 تساک

 رد +ک نآ رعش یاه نومضم ات دیایپ
 هتفرگراکی «نوج یرپ لگ» ملیف

 بشغویرهمیب دروم نینچنیا « دوب هدش
 ! دریک رارق داقتناو

 ینارسهنارت تیلاعف زا لیصافت نیااب 8
 ؟ یرادن یاهلگ اهملیف یارب دوخ

 هکلنو مشاب هتشاد هلگ ارچ « هن -

 اعقاویناریا یاهملیف ناگدنزاس زا نم
 اتدناهدادار نادیم نیا نم هب هک م

 .مهدهئارا ایملیف ددار مایرمش یاهراک

 یاهفرحهراب رد هک ميهاوخیم نونکاو لا
 نایارسهنا رتراک نومآریپ دنمشوه دوعسم
 هتفهرد هک وا یاهاعدا رياس زین * اهملیف

 «دیدرگحرطم «امنیس هراتس» رد هتشذگ

 .. ینزب فرح

 تمدخ

 رضخهچنوب زی ولت زا
 .نویزیوات رد دیدج یاهلابرس ۴

 7 یناریا لابرب

 رب دّوخ یارب ینادنمقالع

 هکبش زا یدوزب
 . .دش دهاوخ

 دنمرنه نریا یابیز یزاباب رصنوباتخ
 نویزیولتراک رپ رگیزابكي ناونعهباهزوّرنیا هک امنیس یمیدق

 9 اه هدنناوخ

 شخپ نارسبا یابم نویزیولت یرسارس
 .تساهدزا

 .دنکیمميدقت كلاکچیهد رفلآ +:

  هرفلآ یئانج یاه ملیف یرس زا یرگید هزات لایرس -
 یدوزب . تساهدش هتخاس نویز بولت صوصخمهک كاکچیه
 .دمآ دعاوخرد شیامن هب نویزیولتیرسارس هکبش زا

 نا ریانوب زیولت رددوهنیپار #
 تشوت ساسا رب زین ینویزنولت دیدج لایرس ٌكي

 ار»مات هب «تاکسا رتلاورس» فو_مه
 تسا هلیود تسد رد نویزیولت ژالبود

 یوبدوتسارد « دوه ن
 و هلابود زا سپ

 .ددرگ شخپ روقک ینویزیولت هکبش زا نتخاس مدامآ

 . دنمشوه یاقآ نیا هک (نادیمن نم -

 یفاکودئاهدش فرط نم اب یزوجم هچ اپ
 . ۱ماهتشذگ تیلاعف همانراک نم هک ةتجسا

 مدادکب تواضقب یئارس هنارت هنیمز رد
 الصا دنمشوه یاقا ایآ هک دوش مولعمات

 3 دراد ارم دروم رد رظن راهظا تیحالص

 ارت رد تیلاعف اهلاس.لوط رد نم
 ؛ضوگوک :نوچ یناگدنناوخ اب « یئارس
 ۱ «یلاسر« هیدهع + نکیو « یئافد« جریا
 شمارو هزوریف « ناروپ * یناحور ابردولگ
 هک ینامرعش "رثکا و ماهتشاد یراکمه
 تا هدرک لگ مدرم نیب رد 4 ماهدورس
 . ناوریشونا :نوچ ینازاسکنهآ تواضقبو
 ] یصقخ زیورپ ٩ مرخ هلاءاطع.« ,یناحور
  یاهگنهآ داعشا لاحب ات هک یقلاو نیسحو

 ۱ « تسا هدش هدورس نم طسوت اهنآ

 یورهلابند و .دیلقت اب نم داک هاگچیه
 ۱ هک ماهدرک یمس هشیمه و هدوبن هارمه

 هتشا3 مدرم یارب مایپ عونکی مرامشا رد
 کلا" هدراهچ هدزیس تدم رد و مشاب

 ۱ لافتشا اهملین یارب یئارس هئارت راک هب
 آر ب یدایز یام رعش هک زگا « مداد
 دتمضوم یاقآ لوقب و ماهدورساهملیف
  ملاییشوخ« ماهداد لیوحت رمش روتوم لثم
 ۱۱۱ اد راتساوخ همهنا مراک

  «یدیشارت هطساو» اب دنمشوه یاقآ دننام

 ۱ ۱ اد نازاسکنهآ « یرازو سامتلاو
 ۱ هیکت ۱! هکلبو ماهدرکن دوخ اب یراکمه هب
 20  !هدورس رقش « مدوخ راکهب

 ۱ لک هتمه هبحاضم هک ادتبا اماو
 همااطم«امنیس هراتس» ردار دنمشوه یاقآ
 ودوخ راک هب ار دا تاداقتنا و مدومن

 «مدومن هظحالم رگید ینایارس هنارت زین
 رازگ ربتوکساب ادعوضوم نیا متساوخیم
 یشوماخ یصخش نینچ لباقم رد و منک

 4۲ هحفص رد هیقب

 ی



 ناریایامنیس یسکس هراتبس هلاه []

 و هدز شرسب یگدنناوخ سوه زییخا

 «یگدنناوخ هنیمز رد وا راک هرمث نیتسخن

 دنب ینیچ» هب موسوم تبپاهناوت گارجا
 شیورد قافتاب هک دنامن هتفگات

 «نزدنب ینیچ» هنارت « نادیواج

 و تسا هدناوخ یئادص ود

 شون «ینیسح نیسح زادعب پ
 ناکشیپرنهزا یلیخ و رهورف الی * نیز

 هلاه «دناهدرکور یگدنناوخ هب هک رگید

 دیددیابو هنسویپ ناگدنناوخ هگرجب زین
 یدج دوطب ار یتدنناوخ راک وا ایا هک
 .. هنای . دومن دهاوخ لابند

 دراو مه یکاخ هثیپرنه و
 ! دش دوگ ۱

 یکاخ بقل هک یاهدننارخ هژوریف []

 ۱ دشکیم لابثد هب اد ندوب
 یسدافیئامنیسملیق ثكب رد تک رش هكوادم
 رد یزاب . داهنشیپ یگزاتپ هک دنیبیم اد

 نیا دد هزوریف . تساودرگ لوبقاد نآ

 ناریا یامنیس فورعم یادنمرته اب ملیت

 دیددیاب لاح رهب . دوب دهاوخ یزابمع

 یکاخ رگیزابو زورید یکاخ هدنناوخ

 قفوم امنین هصرع رددح هچ ات ! هدنیآ
 ؟ دش دنهاونخا

 اهذورتپ

 تامیمصت « ارنه وككتهرف ترازو یئامنیس

 «هدنیآرد یناربایاهملیف دوبهبیارب یمهم

 یکاح .تامیمصت نیا : تساهدومن داجیا

 یاههبنج ذا یناریا یاهملیف هیفصت زا

 .تساههشیپ رنه یزاب ونایبهوجن رد ذومآدب

 یمومع طباور لک ریدم یلماع رتکد
 :درادیم راهظا «رنه و كنهرف ترازو

 یئامنیس دوما لک هدادا فده -

 یاهتولاید حالصا « رنه و كنهرف ترازو
 تسا یرایسب هدننز دراوم زین و اهملیف

 ناریآ یاهنیس یاهملیف زا یضعب دد هک

 زانازاسملیف هکنآ رطاخب و تسا رادیدپ

 زواجت هدش بیوبمتیوبرانس دودح و دح
 یاههبنج زا « ملیف نتخاس دد و دننکن

 هدافتسا .مدرم هجوت بلجیاربیدنسپان

 ببوصت درومرد نیا زا دعبنم«دنرواین لمعب
 دمآ دهاوخ لمعب یرتشیب تقد اهویرانس

 .دنراد هلگ شیامن یارب نلاس دوبمک زا رتائتیرنه بوخ یاه هورگ هک یلاح رد ۲7

 ینازراو رهش زکرم رد نتفرگ رارق تلع هبمدرم بوخ لابقتسا زا هک راز هلال یاهرتائت

 هبب ناریا یموبو یتنس رتائت رتشیب هچارهیالتعا دد تیلاعف یاجب . دنرادروخرب طیلب

 ! رتائت زورو لاح هب فسات

 بم هالک و یشک وقاچ

 یسومع عمجم لیکشت اب نامزمه [7]

 .درومیب یسکس یاههنحص ۱ روما لک هرادا ۰ نارگیزاب و نانادرگراک
 . یشکو قاچ یاههنحص - ۳

 .اهیلمخمهالک یگدنز ناتساد - ۳

 . هبارخ و ناتسربق رد اه هشیپرنه ندناود - 4
 . تشز یاهگولابد - ه

 , هدننک تحاران یاهتنوشخ و اجیب یاهنزبنزب 7

 نتم زا هک دنفظوم نازاسملیف انمض و

 ودننکن لودع « هدش پیوصت یویرانس

 اب قبطنم ار دوخیاهملیف یاههنحبم هیلک

 رتشیب هملک كي ینحو دنرببشیپ ویرانس

 اجنگن ملیفرد ار ویرانس زا رتمکاب و

 دیس نوزفا زورینرت وتفرشیپ یئامنیسروما لک هرادایریگتخس لاحرهب

 ره دد املسم « رثه و كتمرف ترازو

 دهاوخ رثوم یناریا یاهملیف ندشرتهب هچ

 رد جیار یاهیشک وقاچنیا ژادعبنم و دوب

 دروم ادیدش هک ار یلمخم هالک یاهبلیف

 یودرب «دشابیم رنه و كنهرف تفلاخم

 نایئاشامت لاففا اب ۲ دنزرویم تردابم یاهناببرف ماوع و لذنبم تاشیامن یارجا

 رب رتشیب هچ ره ار دوخ یاه هشيک

 زا

 رد هک دراد

 یضعب هک دازهلال یاه رتالت بلغا رد اریخا دننک

 نایرجیلسورب فصو رد یتاشبامن . دناهدوبناریا رد رتانت رنه ناماگشیپ زا اهنآ

 تسا هدمآ هنحص یوررب یلسورب یاهملیفزادرم لابقتسا رطاخب

 نایئاشامت بیرفابو ۱ وفكنک شزرو ان هب ندز كتفچ و ندیشک هدبرع دادقمکی اب ات

 ۰ دننزب پیج هب یلوپ لد هداس

 : دوشیم فذحیسراف یاهمایف زا هک یدراوم

 ۱3٩ گییا اب ودیدمیهاوخن امنیسهدرپ
 ار ملین یاهتیصخش نابز زا تشز

 1 ی اههبیج زا ربن و دینم
 اوخل اهلیف رد اجبان یام هدافتسا

 ی هب رشنناونمبامنیس هراتس

 9۳3 نا نآ یوززآ رد 6 "دشابیم

 ۱۳ لکآ هراذا ریخا تامیهصت

 از۶ كیامح «رنه و كنهرف ترازو

 و بوخ نارگامنیس زا رتشیب

 8 ار رتهبیاهملیفنتخاسیاررب

 بن یاهارجام
 کارب« لاسماهیوناژ بش ۲7

 ذر» نیا یفیسومو امنیس یحيسم
 :شومارف و بلاج یناهارجام
 ینادنمرنه و تساهتشاد

 هربا نانکتچاخ لئوماس « نامرآ

 ٌث رد رگید یاهیلبخ و نابروطاچاخ

 : دوّرسو نشج رد حبص ات لاسما
 يزذومن و یبوکیاپ وصقد « دوخیبهذم
 !دق دنمرنه نامرآ هکنیا

 یااده ندادهب هک دشیم هدید
 رس شنایانشآو ناتسود هب كرزب

 ۱ نیمه یط هک «هبیرف» لایرس

 نویزیولت زا نآ شیامن
 ۱ هدآوناخ زا یدایز هورگ تفلاخم

 گژومآدب یاههبنج و تسا هدیدرک
 اتسا هدش هداد صیخشت

 وبزبولت لایرس نیا زا اد مدرم
 نیلوئس» هک مياهدینش یتحو
 .دداد لابرس نیآهب یتاداریا

 !یدنرز یلعدمحم هب ینارکذت

 3: دوبزم لایرس نادرگراک و



 مه هع ۰

 ابرو رفالیل هرخالاب هک تساهدش كوکشم نیچربخ -
 !؟درکدهاوخ هچ دوخ نس هباپ و دنمقورث راگتساوخ تجامس

 الیلیارب یصرق اپورپ راگتساوخ هک تسا یهامدنچ []
 مانبنادنمتورث زا هک تسا هدشادیپ اپ هزات هدنناوخ رهورن
 تلع.. تسا نارهت رد گرزب هلاخراک دنچ بحاص و نارهت
 طقف روبزم رادهناخراک اب جاودزا زا رهورف مناخ علنتما
 رهورفریگناهج رارصاو تسا روبزمرادهیامرسنس ربک تثلعهب
 تیاضر درومردزین ناشيا یاههمانرب ریدمو مناخ البل ردپ
 هدیافیبنونکات روبزم. رادهلپو .دوپ راگتساوخ اب جاودزاو

 ۱ تساهدوب

 ,فورغمشو رفلبموراجنكباب یتسهمغاد طباور
 اب یاهبحاصم ماجنا یارب هتشذک هتفه نیچربخ []

 فورعماهلدو اهلگ هدنناوخ هب هک یناوخهزاوآ یتسهم مناخ
 فالخرب یلو دوریم ناشیا غاربهبیلبق رارق قبط تساهدش
 هدادناثن یشوخ یور نیچ ربخ هب هک یتسهم مناخ صخش
 فشاک ادعب هک ییاقآ تشاد ار هبحاصم ماجنا دصق و . دوپ
 لبم یاههاگشیامن زا یکی بحاص (ص بفلا) دمآ لمع هب
 تبحم الماک زرط هب یتسهم مناخ راوجرد و تسا نارهت رد
 ناشن بصع یتسهم مناخ هب تبس دنتشاد فیرشت ۱ یدولآ
 .دیامنیم یریگولج نیچربخ بانج هبحاصمماجنا زاو , هداد

 و راجن بصعت و تنوشخ هب هجوت اب نیچربخ لاحا رهب
 !اهلدو اهلک هدنناوخ یتسهم مناخ هب تبسن روبزه زاس لبم
 یتسهماب ناشیا طباور دروم رد ار یرتغاد یاهربخ راظتنا
 ۰ ۱ دراد

 ] یللملانیبربخ #۶
 یاربو دوب هدرک یلها ات هتشانگ هتفه نیچ ربخ []

 !تاجمراباک زا یکیهداملاقوف حالطسا هب نویسکارتا ندید
 هراسباک یاههمانرب نمضرد . دوب هتفر یاهراباک هب نارروتا
 اب هک یاهدنناوخ یاقآ هک دوشیم هجوتم نیجربخ روبزم
 تسایسیلگنا یاههنارت ندناوخ لوغشم یگنک و ظیلغ هجهل
 یللملانیب هدنناوخناونع هب روبزمهراباک نیلوّئسم یوس زاو
 افاضمسا دیآیمانشآ شرظن هب تساهدش یفرعم نایچاشامن هب
 یسیلگناحالطصا هب هدنناوخ همانرب یارجا لالخ رد هکنیا هب
 یسرافتاماک صوصخم نابز هپ ۱ لصالایناریا یللملا نیبو
 ءاموناک مکیلع مالس : دیوگیم الثم و دنکیمادا هتسکش اد
 و دنکیم ارجا یسیلگنا هنارتود یکی مه دمب و !نویاکآ
 1 1 . شراک یپ دوريم

 هجوتم دروآیم رد هک ور هیضق یوتو هت نیجربخ
 زینهنارتود كي لبق اهتدم هک یاهدنناوخ كناوج . دوشیم
 هب اهزورنپا دوب هدش هجاوم ابقتسا مدعاب و دوب هدناوخ
 عقاولایفای و لصالا یسلگنا یللعلا نيب هدنناوخ ناونع
 تاملکندرک روغلب هب دمآردزاق ردنچ یبش یاربلصالایناریا
 تسالوفشم روبزم ةراباک رد یگنرف زاوآ ناونع هب یسیلکنا
 رد یللملانیب دنمرته نتشاد باسح هب مه هراباک نیلوئسمو

 !دنشا رتیم هتزاارهلاقاخرسوخ نویسکارتا

 رهورفالبل و نیرفآش ون دیدش فالتخا ۶
 تساهدینش ار ییاهزبخ هتخیرگ و هتسج نیچربخ [ت

 رهورف الیل و نیرفآشون نیب یظفل دیدش گنج ینبم .
 :تساهدش مه یرتتدیدش عارف هب رجنم هک ناوج ناگدنناوخ
 یاهنارترس رب رهورفالبل و نیرفآ شون فالتخا یلصا تلع
 ادنرادارنآ تیکلام یاعدا ودره هک «دابو نم» مان هب تسا
 یگنهآهک تسا دونشخ نودیرف مه فالتخا نیا یلصا لماع
 ترودکز ورب بجومو تساهداد اهنآ یودره هب ار هنارت نیا
 . تسا هدش ناوج دنمرنهود نیا نيب دروخودزو

» 

 امتیس هراتس بت ۱۳۰ هرامش تب ۱۳ هحفص

 . یناربا یاهملیف رد یزاب یارب

 هداز یعامش

 وایخ یناربا
 .هالک ودیشک هنشدبوخ یتسباب
 تشاذگ رس هب یلمخم

 كي مان نورام یرف دینکن بجمت []
 نودیرف نامه هکلب .تسین دیدج هدنناوخ
 هیصوت هب دابنیا هک تسا دازخرف ناخ

 1۰6/۰ ۰ ینکرپ هحفص فورعم یناپمک
 هدیزگرتدوخ یارب ار ۱ نویام یرف مان
 . تّسا

 فورمم ینویزیولت یوش نادرگراک -
 ینوبزیولتیاهوش نیرتهدننیبرپ ذا هک ناملآ
 هسب دوشیم" بوسحم اپورا رسارس رد
 مانقفلت نوچ تسا هدرک ٌهییصوت دازخرف

 یردق اه یئابورا یارب ذارخرف نودیرف
 تیلامفی)رب یدپدج مان. یو... تسا لکشم
 كيزوم رنه هصرع رد دوخ دیدج یاه
 سپمه ناخ نودیرف و دنک باختنا یبرغ
 نوراهیرف مان شاکنک » قممت یردق :زا
 .تشا هدیزگ رب دوخ یارب اد

 اهدمانرب زا یردق میوکیم نودیرف هب 8
 نوبزیولت دد هک یدیدج یاه تیلاعف و
 هراتس ناگدنناوخ یارب یاهتشاد ناملآ

 نک تبحص امنیس
 هک ملایشوخ یلیخ : دیوکیم دارخرف []
 ژاربترپهلجم ثأب تروص هب .امنیس هداتس
 زا مدوخ نم ۰ تسا هدمآرد بوبجمو

 ومتسه هلجم نیا نمرق اپورپ نادنمقالع
 امنیسهراتس غارس هب اروف حبص هبنش ره

 «نیچربخ» دیدج نوتس مه لواو موریم

 ۱ مناوخیم ارنآ
 یاهوش یرس زا همانرب ثكي ۰ لاح رهب

 نیرتفورعم هک ار «میبمیلک» "ینوبزیولت
 تساناملآ لاکیژوم یاهوش نبرتبوجم و
 همانربنیاتیقنومتروص ردو ماهدرک طبض

 یللملانیب روتک آ ككپ هب هک مراد ناثیمطا
 رگید یوش كي انمض . دش مهاوخ لیدبت
 مراد شخپ هدامآ ناملآ نویزیولت رد مه

 مناوتبمراودیما 3 «وشلراک یدور» مانهب
 زین ار رگید یکنر هتعاس ۲ یوش كي هیهت

 ۰ مریگپ "هدهع هب ناملآ رد
 تیلاعف ناملآ رد زین امنیس هنیمز رد

 ٩ یاهتشاد یباه

 منرح هک دهدیمن هزاجا دازخرف [۲]
 تخهبدرالیاوا رد : دیوگیم و منک مامت اد
 فورمم هراتس «رگرباتنس» هدنپآ لاس

 یورسمه یتفوهرف لیئاشیم و یللملانیب
 ناملآ فورفم ۵ مانب نانادرگ راک زا هک
 دنهاوخ ناریا هب نم توعد هب دشابیم
 هکیملیف رد رگرباتنس قافتا هب نمو دمآ

 هسب ار دوخ یفرحرب هانگ دازخرف []
 ۱ تخادنا شنابز ندرگ

 دوشیم هیهت ناربا رد نآ زا ییاه تمسق

 ملیف نیا نادرگ راک درک مهارخ تکره
 . .دوب دهاوخ یتفوهرف لیئاشیم

 یردقالاح بوخ میوکيم نوراه یرفهب 8
 فرح نامدوخ یرنه لئاسم هب عجاد مه

 . مينزب
 دیوگیم_دارخرف

 هک مدناوخ امش هلجم ددار ياهبحاصم

 دیدوپ هدروآ لمع هب یضترم اب امش دوخ
 یعامشراک ثابسهبهبحاصم نآ رد یضترم
 : هک دوب هتفگ و دوب هدرک هلمح هداز
 هکسک ره دشن هنارت هک ملد هکنت هدارپ
 تسارتهپ تسا هدش كنتلد شنامد یارب
 نیازا رتشیب و ددرگرب دوخ تبالوهب
 رد نم ! دشکن لادتبا هب ار ام یقیسوم
 مهاوخیمیضترمهتفگ نیا دیلات نمض اجنیا
 هبهدازیمامش لاثماو هدازیعامش هک میوکب
 ینادراویقیسوم هب یتحو ام یلم یقیسوم
 رگید.نم ! دناهدرک تنایخ مه یبرغ
 یداجنهانیاهادصنیاندینش زا مباه شگ
 و هنارت ناونع هب امن هدنناوخ یاهدع هک

 تساهدشهتسخ دنروآیم رد دوخ زا زاوآ

 هدنناوخلیبق نیا یاههدنونش لاح هبیاو
 مه ار دوخ باصعا همتت رگید دبال هک اه

 ! دناهداد تسد زا
 تسا هدش تبحص رک هک دازخرف [۲]

 دهدیمننم هب ار ددجم لاوئس لاچمرگید
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  دهدیم همادا روطنیاو

 هنوکچیع. . یاراد ینارخ هنارت الا
 هصرع رد تیلاعفا و . تسین یاهیباض
 یاستآ تسا هدش لیدبتتراجت هب ره
 یگنتلد هد هب نتفر یارپ هک یاهدنناوخ
 یارادهنارتنیمج ندنارخ هتکرب زا دنکیم ۱

 هطقن نیرتهب دد الیوو نامتراپآ نیرتهب
 رثکا لیلد نیمه هبو تا هدش نآربت

 یاههفرح هب نتخادرپ یاج هب ام نا
 دکور یناوخ زاوآ هب زاس راک و یدیلوت

 یکزویکاوا یبتجم و" یضترم :دناهدروآ
 تسا بوخ یتقو رنه .: كلاذ وا هزیغو
 یاربطقف و یعافتنا راک گی راوج رد هک
 نان یارب راک كي ناونم هبهن دشاب ره
 هک مربيم ماناد «سکیا» یاقآ ۰ ندزوآرد

 بحاصیناوخ هزاوآ هار زا شدوخ یتفو

۱ 
۱ 

 ناگدنناوخ حالطصا هب ی هک تساجنیا
 یبوخ .یادص هن و دنتسه نیسزوم هن
 یتسناب رثه و كتمرف ترازو ۰ دنراد

 هک :دهدن هزاجاو دنزب الاب ۱ رام نیتسآ

 ام كانمرف گافنيال هرج «کام یقیسوم
 راچد یسراف ملیف تشونرس هب دشابیم
 هقیر ردقنآ ام یقیسوم رد لادتبا ! دوخ
 طقف "هک هدنناوخ نالف هک تسا هدیناود

 فیدررد اردوخ دشکب غیج « تسا .دلب
 نیامالک ناج ! دنادیم یریزو گولملارمق
 ام ناد دنناوخ زا یدودعم دادعت زج هک

 زا و دنتسه. اتنهآ یقیسوم :شقاد اب هک

 زج نارگید رادروخرب بوخ یادص تبعن
 ۱ دنتسین شیب یباهدلقم

 لبق لاس دنچب : مبوکیم نودیرف هب 8
 یاهبرجت امنیس رد یرگبزاب هنیمز رد
 رکف ایا دوبن قفوم نادنچ هک ینشاد

 تیارب وت یدعب یاه ملیف ۰۲. ینکیم
 ٩ دروآ دهاوخ نافمرا هب یثینفوم

 تلع رکم : دیوگیم نودیرف []
 نم یزاب طقف نم ملیف یتراجت تسکش
 یوبرانس ملیف كي تیقفوم رد ابآ ؟ دوب
 لماوع ربا و بوخ ینادرگراک ۰ بوخ
 هب لیدبت یسزاف یامنیس ؟ درادت یریلاع
 لاقغا و یبیرفمارع یارب تسا هدش یناکد

 هالک ملیف نآدد رگا مهنم . یچانشامت
 یوسقاج و مدوب هتشاذگ مرس یلمخم
 ملیف شورف مدوب هتفرگ ةتسد راد نماض

 ۱ دوب نویلیم كي یالاب
 :میوگیم و مهدیم دازخرف هب اد قح 8
 یناهمکیاه ملیف رد یزاب دصق هک مدینش
 . یداد اد اماناپ یللملانیب فورعم

 هدمعنارادماهس : دیوگیم دازخرف [7]

 میمصت مه نم . دنتسهدنسیا رتساارابراپ
 یزاسملیف مظعمیناپمک نیا اب یدوزب مداد
 . مشاب هتشاد ثكيدون یراکمم

 یرادنمیمصت ایآ : ميوگیم نودیرف 4 8
 ؟ ینک یزاب یناریا یاهملیف رد

 رد یزابیازب : :دیوکیم دارخرف []
 هنشد  بوخ یتسیاب اپ یناریا یاهملیف

 یلمخم هال اب و درک دروخودزوا دیشک
 رفنتسیب هد هناباملماج 3 تشادگرسرب

 مهنهدهپ شرپ هنوخ و درک داپو تل ار
 یرگیزاب هکنیا دناوخ یفاب هچوک زاوآ
 دنچرد یدوزب مراد میمصت نم ۰ دوشیمن

 روهشمنادنمرنه اب یللملانیب میظع ملیف
 میوگب مهارنیا موش یزابمه ناهج یامنیس

 هناخ كي هب جایتحا یسراف یامنیس هک
 نانادرگ راکهب یتسباب . دراد یساسا یناکت

 لذتبم داک و داد نادیم وجونو ناوج

 یامنیسدیابت ارچ . درک یریگولج نازاس
 و هبناج همه یاه تفرشیپ ریاساب امیلم
 ِ ؟ دشاب ماگمه تکلمم ریگمشچ

 كانراوكنر ناگدنناوخ یادص ورس ندینش زا میاهشوگ رکید : دازخرف
 ! تسا هدش

 هتس ناکدوک «رب | هولط نودیرف
 نودب رف.دراد یصاخ هقالع زین تااویح
 سشوئام وااب . یلیخ هک دراد یگرزب كس

 میوگیم نودیرف هب یخوش هب , تسا
 نوبزنیا ینکیم نیرمت لزنم رد هک اهزور
 !؟دوشیمن تحاران .تیادصورس زا هتسب

 يليخ اقافتا هن : دیوگیم نودیرف [ب]
 نمک تقوره و دراد هقالع نم یادصهب
 رورسمو داش" یلیخ مناوخیم لزنم رد
 . دوشیم

 :دب وگی م لصالایناتسزوخ هدنناوخ کانهرف دیجم

 همهندرک هب یگرزبقح یساغآ
 !دراد رازابو هچ وک ناگد نناوخ
 لیک وداذ ون یمن سکچبهد دداد یمب.دقهشردیلحم یاههنارف 4

 و و
 !دوشب اههنارن هن وآنبا یصو

 ردهک تسیاهدنناوخ كنهرف دیجم 8
 و دنکیم ارجا همانرب اههراباک و اهرتات

 هچوک مدرم نيب رد شياه هنارت زا یلیخ
 هنارت هلمج زا د تسا هدرک لگ دازابو

 ؛ :نوچمه یئام

 یمود وشب اب یکنز یگنز وشب ای»
 ۰۰ نوجیرپ و یرتشوش یشورع و « مور

 یاهمانب ملیف ود رد نونک ات كنهرف

 هنارت دوشیم :تخبشوخ دمص و رجاتسم

 تلعب هکنآ بلاج ۵ تسا هدناوخ یئام
 یساغآ یادص اب وا یادص هک یتهابش
 یساغآ هک "دننکیم رکف مدرم رثکا « دراد

 1 تسا هدناوخ اهملیف نیا رد

 یگرزبقح یساغآهکدبوگیم كنمرن
 . دازاب و هچوک ناگدنناوخ هبه ندرگهب
 راک رد هکیتیعتوم اب وا هک اریز « دراد

 یرنه هتیثبح .« دروآ تسدب یگدنناوخ
 دازاب و هچوک ناگدناوخ یارب .یاهزات
 هبیتمرحیب هنود ره و دومن اپ و تسد

 ! تشاکنا هدیدان" ناوتیمن ار دا

 یلحم هنارت دنچ لاحب ات هک ككنهرن

 هنارتهنوگنپا دروم رد « تسا هدومن :ارجا

 : دنزیم یبلاج فرح « اه

 یمیدق یاهشیر « یلحم یاههنارت -
 فرصب یصوصخب هدنناوخ چیه و دراد

 ثكي « اه هدنناوخ ریاس زا رتدوز هکنآ

 ژا ناویح نیمه رکم ميوکیم []
 خیم دازخرف | دیایب ششوخ وت

 ذا نز ناگدنناوخ .هب عجاد 8
 : منکیم لاوئس

 اوخ نیاید .: دیوگیم نودیرف []
 بحم و ترهش زا هک یلعف نز
 اوخ هب ار یسنک دنتسهآ نادروخرب

 اع نیا رگا مه ؟درم . مزادن "لوبق
 .دنسانهیم ناوخ هزاوآ من هب

 یم لاوئس انمرف زا
 یراد هدنیآ یارب یئاه همانرب

 1 اب ؟واد .تسود یلیخ 2

 ارتربو سانشرس نایارسهنارت
 هگنهآ تسه هک یزیچ یهتنم

 وب ابرو مسا هک ینانارس
 ازآ ردو دنشا,یم تایدام بلاط
 تخارد ارجا یارب هک یرفشو
 ار یتفگنه لوپ « دنراذگیم اه

 ۲ لربق لبصافت نیااب و دنتسه
 نم تیعقوم رد یاهدنناوخ یارب
 ایارس هنارتو نازاس كنهآاب

 مدوبجم العف و دیامن يم لکشم
 منکداک یئارسهنارت و زاسگنهآ

 * همیئود ات خبم تفه اتماس
 مایگداوناخ یگدنز ات منکیم

 منکیم فارتعا اجیرص و میامن
 .«رکداک» كي مکح ماهچبو نز
 ! نیو



 لادج یمیلست ورسخ شاهدننک هیهت هک دیمس
 نا *  روما لک هرادا فرط زا هتشذگ هتفه تسا

 ۱ربهتفهنیازا یرداهب هلاازیرع لا شیامن هناورپ روشک یئامنیس
 هب موسوم روپنیدن نمهب زا یئویرانس  ناهفصارد یکناب اضر طسوت هک ملیف نیا
 . نامژاسیارباد یبلیف ینادرکراک «لادج» هدهعب نآ شخب روما و هدش یرادربملیف
 .ود . تسا هدومن زاغآ اماروناپ یلامنیس رهچونم تسا اماروناپ یئامنیس نامزاسب

 ایرث4 اسوتآ « یمادنارریش «مارآ « قوثو یرادربملین وترپ دایزام طسوت هک ملیف نيا آ

 ۱  نایچکدق ؛یربم « هلبمج « داردیمس دوشیم  لالجو «یناهفصا ربکا + یجرگ « تمکح
 ۳ دنراد تکرش رکید یاهدعو

 رد. .تفا
1 
۱ 

۳ 
 بک

۳ 

 : دنراد تکرش

 « یئابطابط زیکناروه لوبحمیرادربملیف.لحارم نیرخآ لا

 نونکامهناو رشزا ..دنیآد یکرش یریماو: (هب موسوم مابب ییامتیس نابزاس

 رتتمورتنع هتمجف اب یاقآ ود یاهملیف نت نادرگراک و تسیراس هک «هلماحاآ

 .تسا شیامن هدامآ تلامجب یلگابابو ..یلم شاهدننک هیهت" و داوندواد اضریطا
 یط یدنولا دیشمج طسوت تسا یسابع

 هدهسنآ شخبروما هک ملیف نیا رد دوشیب

 زیگنچ؛« شوک وگ هدش یرادربملیف لامش

 هدازیلف زیورپو یناضر مرک اضر « یقوئو
 . دنراد /تکرش رکید زور دنچ ات یمسای ككمايس لقب

 هدننکهیهتهک ار شاهزان ملیف ین راک
 ماناب ناهفصا رد تسا یدهتجم لامج نا
 .دیامنیم زاغآ « نیدلارسنالما

 یگنرروطبیناخ دطّسوت هک ملیف نب) زد
 یامنیسنب.دمک نویامه دوشیم یرادربملینا
 نادابآ رد یعیفد هلارکش طسوت ریواص .دداد هدهمب اد نیدلارصنالم شقن نارپا

 ک ه و نان

 هزاتراکیرادربملیف لحارم نیرخآ
 هک «كمئو نان» هب موسوم ناورش ریما

 یشاملیس نامزاس زا تسا یلوصحم

 شا هذننکهیهتهک ملیف نیا رد .دوشیم یط

 « یدرونامیا كيب تسا ینابیش  دیلشمج

 یفطل یزا ریش

 هدولآ هناورب

 توسکشیپ یرادربادص

 دیدجلوصحمیرادربادمهتفه نیا _لق

 هتسپ موسوم امه یثامنیس نامزاس

 ساساربیلضاف اضردمحم هک «توسکشیپ»

 هتخاس هدازمیخف یدهم زا یئویرانس

 ویدوتسا رد نایرظان جریا رظن ريز تسا

 هک ملیف نیا دد .دیدرگ ماجنا ملیفناریا
 تساهدش یرادربملیف یدابع بجر طسوت
 «زورفا" ؟هلاه ۰, لیگنیتح «:یلضاف

 یلع« یدیمح داهرف « یزاریش یتنج
 هدازمیخف یدهبو یراتفلاوذ « ناقهد

 . دنراد تکرش

 هگنشق تسد یرف

 دیدج لوصحیم هیهت هتفه نیا زا 8

 «هگنشقتسدیرف» هب موسوم ملیف اسراپ
 میخف یدهم نآ نادرگراک و تسیرانس هک

 ٌتسا روپقداص جزیا شوادربملیف و هداز

 نآ هدننکهیهت هک ملیف نیا رد ۰ دش زاغآ

 4 قوثو رهچونم تسا روپقداص رهچوئم

 هدازمیخغ یدهم وا ینابطابط - زیگناروش

 هانگیب
 7 یشارم راک «تبیصم» ملیف مان لا

 زملیف وکملیف . زا تسا" یلوصحم هک یلیقع
 لی نیا دد .تفای رییفت«هانگیب» هب
 هتشون هدازبیجن دمحا ارنآ یویرانس هک

 یضترم تسا هدوب یناخ شزادربملیف د
 ؛یتلاحعیفر 4 مارهش « هدیپس« یلیقع
 دیدج هرهچو تایب هدیرف « ینیعم دمحا
 .دنراد تکرش راطع نیشح

 ندرم راب رازه یرادربادص
 رازم»ملیف یرادربادص هتفه نیا 8

 راهچیئامنیس نامزاس لوصحم «ندرمداب
 لالج نآ نادرگ راک و تسیرانس هک ما
 تسا ,یعیطم لاک شرادربملیف و نابرهم

 هسیهن هک ملیف نیا رد . دوشیم ماجنا
 ؛داردیمس تسا نوگب؟ بارهس نآ هدننک
 « ینامیلسنیورپ 4 دازآ یلع « كسولم

 روپلیلخفسوب « داجاق سابع « یئومنهک
 .دنواد .تکرش رکید یاهدعو

 هدیسر نارودب

 یاهملیف نونکامه هک ملیف انیت دد
 هدامآ «تیصخشاب یاقآ ود» و «درهاش»
 یاهزاملیف هیهن هتفه نیازآ تسا شیامن
 «هدبسرناوردب» هب ؟وسوم تسا هدش زافآ

 .دوشیم یرادربملیف دنو یمساق طسوت هک

 ینابیشاضرشاهدننک هیهت هک ملیف نیارد

 یریمو ناجرم « یدرونامیاكيب تسا
 ر دنراد/ هدهعب ار یلصا یاهفقت

 دشمامن زره یاهفلع

 هزاتلوصحم یرادربملیف هتفه نیا القا
 فلع» هب موسوم لمشم یئامنیس نامزاس
 نآ نادرگراکو تسیرانس هک «ژرهیاه

 طسوست دنتسه دهاجم ریما وجلد دیحم

 نونکاممو دیسد ناپاپب نایلاپ سورطپ
 ,دوشیمیطنآ یکینکتو ینف لحارم ریاس
 لوفشم «ناژوراو» هک زره یاهفلع رد

 دوپلیعمسا هزات راک هدولآ ملیف 8 ود نآ زا یلاهتمسق و تسا ملیفماسخ
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 نازرفتسا نآیارب نتم یقیسوم نتخاس

 «یخرهاش بارحم « نگیو نیلیآ ؛ وجلد

 هشت ناسرآو لالج « هرببش مارهش
 ندش هدامآ اب دهاجمو وجلد

 یارب اد دوخ هزام ملیف «زره یافلع»

 .درک دنماوخ زاغآ هیفادیم ویدوتسا

 عونمم یقشع یرادربادص

 ملیف کدادربادص هتشذگ هتفه 8

 هکیلانص اضر هزات داک «عونمم یقشع» 1

 رهش» یئامنیس نامزاس زا تسا یل وصحیم 3 1

 ویدوتسارد نایرظان جرپا رظنریز «كنرف

 . دنراد

 زاترتکازاکو پیناب.نیدرف یلعدمحم []

 امنیس.هراتس ۱۲+ هرامش - ۱6 هحفص 7



 هک ملیف نیارد . دش ماجنا قناری
 و هتشون یئامسک هلابیبح ۱ یویرات
 هدش یرادربلین یعینر هلارکش طسوت

 «ردص كنشور « نامیپ « دینم نمهب تسا

 انشوم ؛یهانپ اسوتآ « یزاریش لیممسا
 . دنراد تکرش یربفوو 99
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 نیادنافت
 ملیف نونکامم هک ینابسک یا 9

 هدامآار بصعت و دورغ و تخپ هایس اه
 ملیف ینادرگراک هتفم نیا دا دواد شام

 هب موسوم ؛تسا هدزک زانو
 ملیفارماک زا تسا یلوصعیم هک «رادناشن#
 . تسا یزاجح زیورپ شاهدننک هیهلو

 یرواجم اضر طسوت هک رادناشن رد ۱

 نیسح 2 دیفم نمهب دوشیم یزادربیلوق
 نر اق مدت داور نلضا یاهفعت لیگ 4

 رزب رارف ینف روبآ

 یلعدمحم .هزات راک ژاتنوم مامتااب» #9
 نونکامه «كلرزب دارق» هب موسوم نیدرق

 یگنر پوکس امنیس دوطب هک .ملیف نا
 هدش یرادربملیف یدهتجم دیمح طسوت

 دكوزب دارت رد ."تسا یرادرب ادض هدامآ "

 :ووماو هتشون. «دالیم» ارنآ یویرانس هک ۲

 کود هب ذوروت دیع هک نآ عیزوتو شخپ ۰
 ۲۳۳ تیس ناز اس -مدهمب دما دهاوخ *نارتا ۶

 لیعمج« نازورف 2 نیدرفا (تساماروناق
 «هتساریپ« زانط ۰ یدبع اضو 6 دادرهم
 .دنرادتکرشیدرونامنا كيباضرو نیک رگ

 مامتابور اه هچبیز

 نیلوایرادربملیف .لحارم نیرخآ _
 هچیزابهب موسوم «هدازدنخم سح» ملیف
 ارنآ یوبواتس هک اههطساو یلو ةبايو اه
 گكيباضر شآهدننک هیهت 3 هتشون نایئدمم
 ملیف نیا رد دوشیم یط :تسا یدرونامیا

 كيب یبدآ ویدوتسا زا تسا یلوصحم هک
 هب زورهب < یدیلات هنازرف « یدرونامُپآ
 ویچرگ ۰ رهورف ,یتیگ « زانهش « داّون
 .دنراد تکرش دامیتوب هلادخ

 اهملیف هناورپ
 ینادرگراکب رتنمو رتنع یاهملیف 8

 حرسیا ینادرگراکب قیفد و ناورش ریفآ
 تکرش تالوصحم زا ود ره هک یرداق

 فیق وتردیتدم و ةلتسه سکد رتاثت امنییس

 اریخا :دوب دوشک یثامنیس روما لک هراقآ

 نارکایورهبیدوزبو: دننف_رکشیامن .هناووپ
 یدزوئامیاكيبرتنمو رتنع رد دمآ دنهاوخ

 و یریم و یدبع ؛ ایدان « یمتاخ ابی

 و. دیفم نیهب «یرداق جربا قیفد اوو
 . دنراد :تکرش ین ریسک یرون

 ریواصت نامزاس تالوصحم 1

 یکی هک ریواصت یئامنیس نامزاب " 
 تساروشک یزاسملیف زکارم نیرتلاعف وا.
 ایو شیامن هدامآ ار اهملیف نیا نوتکامه

 یگ دنز زرم زا دوبع دراد هیبت تو ید

 «یعیطمكلمرصان تکرش ابو ناورش ریما

 .یریمو یئابطابط زیگناروش «دیفم نیهب
 :رضات یتادرگ راک یفطصم اتآ هدلاو

 یرخن و دیفم نیهب تکرش ابو یدبحم

 - شوروخ
 اب ۶ يدمحم رصان ینادرگراکب یقالت

 . یئانب یروپو دیفم سهب تکرش
 ناوره ریمآ ینادرگراکب كمئو نان

 زیگناروش « یدرونامیا ككيب تکرخ ابو
 ۰ یریمو < یئایطابط

 كرتشم لوصحم «یگنر», بونج شتآ

 گلم رصا تکرش اب هسئارف و ناریا

 .یلضاف اضردمحم و یئانب یروپ « یعیطم
 .. كرتشم لوصحم یگنر دنلیرس هدننار

 + یریم « یلضاف تکرش اب هیکرتو ناربا

 ۰ دادزسو شاواس یرب

 ناربادلرتشم لوصحم یگند دزد رغ هس
 دنیدلارخف ۰ .یلضاف تکرش ابو هیکرتو

 . كرامدیو تربور

 اهنزوگ شیامن
 ملیف داظتنا اهتدم زادعب هرخالاب 8

 .ددیزاب رطاخب یقوئو زورهب هک «اهنزوک»

 هاج نارهت هرارثشج نیموس رد نآ

 ملیف ژادعب دوبد اد درم اب نیرتهب

 . دمآ دهاوخ نارکا یورهب یادلاخ اباب
 ویدوتسا زا تسا یلوصحم هک اهنزوگ رد

 دوعسم ینادرگ راکب و هیقاثیم
 تساهدشیرادربملیف یقیقح اتمعت طتسوت

 ترصن« نایبیرق زرمارف « یقوثو ةورهب

 «رهورف ریگناهج «ینامیلس نیورب «یوترپ

 : ۰ دنراد تکرش یشخب تیانع
 هتخاسنتم یقیسوم هداژدرفنم دایدنفسا

 , تسا

 مخز رد وفاچ ژاتنوم

 ماقم رد هک دنولا سوریس 8
 دک ات نادرگراک
 لوفشم نونکامه تسا هتخاس ار یباتقآ

 .تسایباتفآ بش دوخ ریخا ملیف ْژاتنوم

 یئامنیس نامزاس طسوت هک ملیف نیا رد

 < یلیقع یضترم دوشیم, شخپ تیساناپ

 «رهورف ریگناهج « ارهورف الیل « راتخم یقت
 اب ..دنواد تکرش یتخب تبانع و هردانا

 یاهزاتملیفدنولآ یباتفآ بش ندش هدامت

 زاغآ اماروناپ .یئامنیس نامزاس. یاربار
 + دومن دهاوخ

 دف لحارم رد تمرح
 ارم نیرخآ نونکامه

 ! تسا یلوصحم هک .« :تمرح»

 ؛دوشیم یط تیساناپ یتامنیس
 ذاهب هلازیزع .ینادرگراکب هک

 تقلیف .ناهفصا رد وترپدایزام

 5 < هلاه « قوثو رهجودم تسا

 3 تکرش مارهشو تمکح ایرث

 جو []
 سکع ربز رد شیپ هتفه

 ایهانید هک «هنسخ» ملیف زا

 >یم مشچب نآ دد یکناب
 شوبراد و كيمانيد هابتشاب
 الیسونیدب هک دوب هدش پاچ
 مينکیم
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 ربا زوریاهملیفشورف
 فا رییسزا یلوصحمهک هلگن ودیرفهتخاس «ودنک» ملیف

 . ۰ یناضر مرک اضر « یدیشردواد « یقوئو زورهب نآ رد و
 .هتفهود یط دنراد تک ر ش لالج و ینامیلس نیورپ « یرظا
 . ناموترازه دصیس و نویلیمکی دولبج ایسآ هورگ رد شيامن

 .درادهمادا نآ موس هتفه شیامن و تسا هدرک شورف

 نآ رد هک ملیف یکدور لوصحم «مارآیب درم» ملیف

 یطوط « یریب « یمهفا سوریس « كسولم یدرونامیاكيب
 رد شیامن هتفه ود یط دنراد تک رش یکناب دمحم و یمیلس

 .دومن شورف ناموت رازه ۷۵۰ دودح لاسروینوا هورگ



 امنیسنتخومآ یارب امنیس هرانس هلجم
 هدوبیلاعف بتکم هشيمه نآ ندرگ هب

 ناتسودزایاهدُم هک دوب رکنس نیازاو
 هسوسوو دنتفر یزاسملیف ههبچ هب ام
 نوچمهیناسک « دندرک 4:رجت اد یناد
 -بلودرم» « شویراد ریژزه» «دوبید ما,
 «تراهکا تربور» « یرون زیورب» «صا

 یامنیس نورم دد لاح و «ارآ نامرف ن
 هک «رافص+م» مان هب ميروخيمرب ۲

 «بادرم رد دیشروخ) مانب یملیف
 .دنکیم هاضما

 یاهفرح ناگدنسون «امج زا رافص
 رانک یهقباس لاس هد زا شیپ

 « هایسودیپس ریظن یتایرشن ب نتشو
 رنهو ملیف « تاعالطا» «روصم نا رهت

 ینامزو. دناهداد .پاچ هب اد وا یاه,

 رددنکیم عورش اد یزاسهلیف داک وا
 وایلصا راک . دراد تماقا امئیس هب

 وا لیامت نیمه یود و تسا یسپ

 زا  ینویزیولت یاهلابرس زا یضعب یا
 هیهت یناههصف ناناولهپ .همانرب هلمچ

 هورگ اب وایراکمه عورش نيا و دیامن

 نتشون 4۱ ادعب هک - تسا یشیامن
 «بادرم دد دیشروخ » ملیف یویدان

 زرواشکی لعدمحم» «شدروخ یرخف»

 نامز نآ رد «دار» - .. «داد دیمس)

 و هدشن یداجت یاهنیس هدولآ زونها

 اب هک دوبام یامنیس "یعدم رگیزاب اهش
 یزاب یارب توعد یناسآ و لهس طیا
 تفربذپیم اد فداعتم ریغ یاهملیف

 «اهنیلوا» هشيپرثه هب نیمه رطاخب و
 نازاسملیفرتشیب نوچ - دوبهدش فورعم
 وا غارسب دوخ راک عورش یارب ناوج
 نیتسخت هک مه دافص و . دنتفریم
 . دیدیم دلرادت ار شیئامنیسراک

 شیالآ یبشیامن «بادرم رد دیشروخ»
 الیاض حرطیحدسهن - تسا هبعق كي گلاب و
 میمصت نیا دد هک - هدنک یناهفرح ایو
 هدش امنخن لماع چیه رکید « تنوشخ :زج
 وتسا هدوبت رظن دروم لوادتم وی داجت

 لسلست ترورض ناوتیم مه تتوشخی ارب
 ددو تفریذپ ارنآ و دومن هناهب اد هصق
 : ميناوخیم ملیف نیا زا یدقن

 تزوشخ ویئداح یاه هگد « ناتساد
 اوخ نتشک الثم ۰ دراد یناوارف زیمآ
 سانشاندرمكياب «دار» نداتفا رد شقساف

 ودار عازن « دشکیم هرس هبلک تشپ هک
 هنحبم و (زرواشک و دار دیعس ) وکلاش

 هب هجوت اما « ملیف نایاپ دلرحترپ یاه

 رد یسلومعم هجوت ثكي زا ثداوح نیا
 لماوع نیازا ملیف یهدنزاس و درذگیمن

 پیت زاو دراد دایتخا رد هک یناتساد

 تنوشخ رپیاهملیف رد اهراب هک دار دیعس

 یهلادسا دوعس []

 امنیس هراتس - ۱۳۰ هرامش - ۱٩ هحفص

 ملیف نتخاس یا رب رافص
 یامنیس اب بادرم رد دیشروخ

 دما زانک یاهفرح

 تسناوتیم یپسلادسآ دوعسم #
 تاب امیدمک یامنیس یارس

 ..امادس ون ون وهژات قشمرس

 اهلوغمملیف نتخاساب نوب زیولق»#
 دنک یم كوک نومضم دوخ یارب

 یارب هک ینشخ پیت زا  هدرک یزاب
 ءوس «هدرسک تسرد زرواشک یلعدمحم
 .. دنکیمن هدافتسا

 هدننک هیهت اب رافص قفاوت
 عورشم هحلاصم یعون عقاو رد یاهفرح

 هیضق فرط ودره لاح رهب نوچ تسا

 -یلع یگدنز یدمک
 یروکنک777

 رگیزابكيالبق ار_ «یهلادسا دوعسم»
 هک ميتخانشیم هاتوک یاهملیف دد ناوچ

 . .دشرهاظ نویزیولت تاچوک هحفص رد دعب
 .. هدنسیون مهو دوب رکیزاب مهزا دابنیاو ییفخت ار دوخ یاه هتساوخ زا یرادقم
 دنچ زآ سپ ناریا یامنیس . دنهدیم

 یداجت یماکان هب هع یصخش یلیخ هبرجت
 زاتهچ نیا رد یلیامت رکید « دیهاجنا
 یارب هک یناناوجو . دهدیمن ناشن دوخ
 یوحنب هک دنراچان دنیآیم یزاسملیف
 رگیداجنیا ردو دننک قفاوت هدننک هیهت اب
 ات هک دراد طابترا زاسملیف تماقتسا هب
 اد شیاه هتساوخ دناوتب نازیم هچ
 قداض»رد ارنآ عون نیرتهب هک - دنالوبقب
 . مياهدوب دهاش « هدرک

 تاناکمامامتاب « بادرم رد دیشروخ»

 یاربشریذپلد .یاه زادنا مشچ و دعتسم
 هدننک هیهت تیاضز دناوتیمن « یچاشامت

 . دیامن بلج عفانم رظن ز

 نایئاجد نیسح []

 یراکمه وا یهیلوا یاهراک هلمج زا
 نویزبولترد نایریصن یلع یشیامن هورگ اب
 «یمیرک ترص» اب یراکمهب دعب «۶ دوب
 «دنویپ)» لایرس رد یزاب نمض . دیماچنآ
 یئاه شخب هاگ و تخادرپ نتشون هب وآ

 نتشون ابو تشونیمار لابرس نيا زا
 نآ رد یزابو «یچهکشرد» ملیف یهصق

 عورش یاهفرح یامنیس اب آر شیراکمه
 «یهلادسا» داک:قباوس زا هک هچنآ . درک
 یدمک «ب 2۱ هجوتو هاگن « دشیم دافتسم

 هک یدروم - دوب هرمزور یگدنز یاه
 یدمک یامنیبم رظن دروم رتمک هنافساتم
 یاه نیدمک هشيمه و هتفرگیم رارق ناریا
 .دندزیم تسد لوقعلاریحم تایلمع هب ام
 البقهک روطنامه . دنادنخب ار یچاشامت ات
 هک دوب «یچاکشرد» ملیف اب دش هتفگ

 و دش یدیدج یدمک هجوت» ام یامنیس
 هنک دادیم ارنآ دیون « یروکنک یلع»

 شلفتس» داک نیتسخن :رد «یهلادسا»

 و امیس نادرگ راک و تسیرانس ناونعب
 هضرعاریدمک عن نیازا یرتلماک تیفیک
 و راک ثیلکرد * ملیف اما دشاب هدومن
 رد یتابثیبو دیدرت .یعون رد شزوظنم

 و نحل اجهاج و دوب میمضت نیا ذاختا

 عوننآ هب و دادیم رییفت اد دوخ شود
 .دشيم. لیامتم یداد دارق یدمک

 قارغا تلع لباقم ید «یهلادسا»

 :دیوکیم شلوا راک رد دوخ یاه یئوک
 رد هچ نم یاه هتشون رثک۱ هژوس ب

 یود زا یلک دوطب « نویزیولت ای امنیس
 .تسا هدش هتفرگ مدرم هرمزود ثداوح



 "تلع هیجوت رد «یهلادسا» . تخورفن هاگن اههمانزور ثداوح هحفص هب هب یتقو ۱
 : دیوتیم نا كيدناوتيم نم یارب یاهنداح ره متکی

 یطع» نتخاس زا هک یاهبرجت - هک نم دوخ دید زا اهتنم - دشاب هژوس
 زایچاشامت هک دوب نیا متفرگ «یروکنک . منيبیم ار اهنآ روطچآ 1

 .درادیزاسنامرهقراظتنا یناریا ملیف كي درادیتسیلایر هبنچ ایاضق ذا یشخب 1
 صوصخب هک تشادن نامرهق نم ملیف شخبو هدانفا قافتا هک یروطنآ ینعی

 ملیففرطب موجه اب رهش بونج یچاشامت  زاو نم دید هب دوشیم طوبرم شرگید
 هدیا نم ملیف هکنیا رکید 3 دوش هدیشک رد رتا.منکبیم هاگن نآ هب هک یاهبواز

 فارطا رد ار یچاشامت رظن دروم یاهلآ یفطنم تروص هاگ ثداوح «یروکنک یلع»
 رد رگاشامتو دادیمن دارق ملیف نامرهق دیاش « دنوشیم یروتاکیراک هاگ و دنراد

 نیا و دشيم وربور قیاقح اب طقف ملیف ثداوحنیا زا نم تشادرب هب طوبرم نیا
 , تشادن تّیباذج رگاشامت یارب . دوشیم

 3 5 هک مدرکیم سح تاقوا یضعب دد

 زورتشه هک یاهتفه یدوتاکیراک هبنج امنخ دیاب یاهنحص
 0 یارب هک مدرکیم رکف هاگ و دشاب هتشاد

 !تشآ۵  .درت یثوک قارفا دپاب شزنط لیمعت
 مرف نیا زافآ رد زونه نم هتبلا

 اکبرمازا نایئاجر نیسح مانب یناوج همادا اد هاد نیا هدنیآ دد دیاش و متسه

 هتشگ زاب نیلصحم یهمه لثم و دوبةدمآ . . مهدن

 هطقن كي ام یامنیسو ام یارب جیاخ زا و
 تبسن هشيمه الوصا . تفریم دامشب دما  «یهلادسا دوعسم» هنافساتم و ..

 دنا هدناوخ امنیس جراخ رد هک یناسک هب لماک روطب و دادن همادا ار هار نیا ادعب
 یصاخ تیساسح ام یرنه یهعماج دد یاه-فرح یامنیس دایتخا  ردار دوخ
 نایجان اهنآ هک راگنا درادو هتشاد دوجو ملیف نیا هک رطاخ نباهب دیاش تشادک
 «؟ ارچ .دوب دنهاوخ ام یامنیس یعقاو حالطصا هب اه«نیلوا» رتشیب لثم وا

 گاو دنزاسییم مهارف ار ام یامنیس
 کاپ امتح « دشاب لماوع نيا دقاف

 لیصحتوداوساب یاهمدآ ندوبن زا هشيمه
 . میاهدیلان امنیس رد هدرک

 اکبرما زا «نایئاجر نیسح» لاحو
 و دیامن حرطم اد شیاهینا رگنات دوبهدمآ
 :  تفگیم

 یتعنصناروک دد هکمدرمنیانارگن -
 اهنآ حاضوا یسررب ابمدوبدنتسه ندش
 زور نیمتشه» ملیف یلصا هدیا هک دوب

 یباستکا مدیدو راکفا . متفای ار « هتفه
 . دوب نم دوخ هب قلعتم هکلب دوبن

 رکف « نآربا زا یرود لاس دنچ اب
 هعماجزا یتسرد تخانش مناوتیمن مدرکیبم
 قبرطزا مدرک یعس . مشاب هتشاد یناربا

 ریخالاس ۱۲ ۷ ۱. لوط رد «۶ یئاهملیف
 كيدزن ناشیگدنز و مدرم هب هدش هتخاس

 مسجت هک مدربیپ هعلاطم نیا نمض . موش
 ؛تسا یفن هاشیر زا هک یصاخ یکدنز
 مه هدنزاس هکلب هتسین یرنه طقف هن

 ام یامنی رد هک هچنآ . دشاب دناوتیمن
 ت ریغ هزیگنا اب ماقتنا هلئس» دشيمحرطم

 هجینن كي ماقتنا هکیلاح دد دوب یبط
 متخیناربوهب نوچ تسین حیحص یریگ
 هکمزاسب یملیف مدرک یعس اذل - دوشیم

 زا یتفو مهنم دوخ ارچ دشاب ماقتنا دض
 هباشم یدراوم رد ایآ هک مسربیم ؟دوخ
 منيبیم(داد مهاوخ ناشن یلمعلاسکع هچ
 -مدقع سفن لتف هب باکترا اب املسم ۶

 . منکیمن یناشک "

 تت

 «ناسیناجر» گافا هک هچنآ اماد ..

 مانب تسا یدب ملیف « دیامنیم هضرع
 سکعرب اهتنم هک « هتفه زور نیمتشه»

 و نیگند یقرورز رد لوادتم یاه ملیف

 باسحیاه رداکو نر زا فافش و قارپ

 میشابهتفگ و .تسا هد هدیچیپ « هدش

 -ملیفو اهینونجوم ندمآ اب هارمه هک
 یاهزات تواضق و راکفا « ناوج نازاس

 نیا بوت ,هکنیا نآ ۵ دیآیمرد نایرجهب
 دروخودز و زاوآ و صقر یاههنحص دف
 لاذشبا تابجوم هک دنتسه درومیپی اه

 ب ۱۷ هحفص ۲7

 هک میدیدو ت سایرنه و توافتم

 اراک ضاخب افربم یلدتبم یاهملیف
 تلاصا و تلاسر یعدم قوف لماوع

 یسداف یامنیبس رکا هکیلاخ دد

 ۴ تفرکیمن دارف بچه ددوف

 0۵ دش .سیقحت اد دوخ نآ لباقم

 و ذاس یاههنحص طقف سپ
 4 دنتسین لادنبا نیلماع نزب نزب

 : نآوتیم اد یملیفره تروص

 هتخاس «یرنه» روبزم یاه

 دنهدیم حیجرت زواجت مسارم
 [ هات بت كي رد .دوبزم

 1 . دنک ابی
 [؟یهزاسملیف ادج هک دیآیم رظنب

 بو زواجن .فارطا رد یاهبرجت
 و مس - دنرادن فنع 4۱ یاه
 * ثدوص دناوتیمن رتخد, هکنیاهب

 دوبزم زواجت هع دومن ضرف
 اهرسیس . تسا هتنشاد فراعتم

 ودنمشوه یناوج كينابورگآ
 ادأو رتخد تسود ناونعب ار

 اد ایابضف شیاهیدنمشوه اب واو
 رد :هیقب

 اتس بم ۱۳+ هرامش



 ح
 یدرونامیا ثايباض رمالغ شایلصا مان

 ایند هب اپ طسوتم هداوناخ ككي رد
 -.هتشا

  دشابیم شاهداوناخ دنزرف نییلوا 8
 . . تسارتم ار۷۵ یوذق

 : دراد نژو ولیک داتشه

 ار هو :یفام

 همادآش الیصحت -هبیمیبطمراهچلاسات
 .تسا هد

 یلتشمشچ

 نی جسمی نخی ی

۳ 

 نارنا یامنیس هرهچ زا زهدرم

 تساهدشپاچ تاع ویطمرد

 . تساهدرک جاودزا دابهس لاحبب انا لف

 . دشابیم رتخدودو رسپ۵ بیارآد

 هک .درادمان ریما و ادنزرف نیرتگرزب لا

 هب یبیجع تعابش و تسا هلاسهدچیه
 . درادشردب

 : زا دنترابع وا یقالخا تایصوصخ
 یدادزارو تشذگ « هعدرسنوخ

 .تسا 4 ؟ هگم روطچ» را مالک هیکت ٩

 لاسهنو یس هکنآ اب نضاح لاح رد

 یژرناو قوشو دوش« درذگیم شنس زا
 . دراد ار یگلاس هدجیه هدفه نامز

 امنیس .هراتس - ۱۳۰ هرامشت ۱۸ هعضح |

 :هراب رد یندنآوخ هتکن ۷۸

 یدرونامیآتبباصر
 جنرطشآ وا یراکیب تاقوا یمرگرس

 5 شات یم

 . دراد یدایز هفالاع یراوسروتوم هب
 :اتساهتشرشآ قشاع اهادغ نایم ز

 یاهسابل تخسرس دادفرط ٩

 + هشابیم
 راگیسعاونا زا نبلاج نویسکلک یاراد الف
 . تسایند یاه

 دنمراک 4 دنکورامنیسهب هکنآ ذآ لبق 8

 پاچ یدلصتم ناونعبو دوب اکیرمآ تب
 .درکیم راک هناخترافس نیا رد

 لماک یئانشآ اهشزرو زا یرایسب هب ال
 «سکوب « هتاراک ءودوج هلمج زاو دراد

 یعشک هرخالابو كنيلوب « یدادربهنزو

 چک
 هاگشاب چک یتشک یبرم. زینینامز تدم 8

 1 ۰ دوب نا

 نود یزاب وا یرنه تیلاعف نیتسخن 8

 راکسآ عوتعاپورتهلیسوت هکدوب یئاهسیپ
 .» اتمآیم نس یورب

 :تروپسا

 لثوماس هلیسوب۱۳۵۰+لاست طساوا رد

 :ا ده هادیناشکا امتیس هب نایکیجاخ

 ملیفزا هاتوک هنیضكي رد داب نیلوا 8
  دیدرگرهاظ .«بش» همین دایرف»

 كي» ملیف رد ار دوخت مهم لر نیتسخن 8
 شاشخرد ثعابهک دومت عافیا: «كرمات مدق

 : ۰ دش یو
 یاهلر طقف « امنیسزد شراک لیاوا

 .درکیمآ ءافیا یفنم

 درد ار دوخ تبثم لر نیتسخن

 : ؛دومت مافی «کاننزریی»

 هب « نامرهق درگلو» ملیفدد یز اباب لا
 . دش هدلیناشک یدمک یایلر یافیا
 ناربا یامنیس شقن رازه.درم ادوا ال
 رنک زاب ره زا شیب ؟ریز 4 دناهداد بقل
 هدیدرگ رهاظ یدمک یاهشقن دد یرگید
 ۱ .تسا

 «ثانیرربب : یاهمانب ملیف هس لاحب ات
 ۱ اضخش ار « هرهچوددرم» 3 ًاهلوغ دربک

 ِ ۰ تبثاهدومن ینادرگ راک

 ناوتیم وا یاهملیف نیرتهب ذا
 .دربماناو 4« یپسور»

 ناژ)  یلاکیرمآ زاسملیفكي دابکی 8
 « دربیم رسب ناریارد هک یماگنه (وسلکن
 :تشاد راهظا وا یاهملیف زا یکی ندیداب

 رم زا یکی ناریا «یامنیس رد»

 هشيپرنهكي تیصاخ دنآوتیم هکینادنمرنع
 «تسا كيب « دشاب هتشادار یناهج

 هلحرمرد .نمیگدنز :دیوگیمشدوخ
 .درادرارق امنیس زا دعب و تیمها مود

 توافتملرود رگافبا دنچیئاهملیفرد
 و هدزداقآ هلمج زا

 ۱ «اهکنلد»

 اب ناربا كرثشم ملیفدنچ, ردنونکات

 و تسا هتشاد تکرش یجراخ یاهروشک

 هک « یکیرتکلا یلدنص» ملیف هلمج زا

 ایلاتبا رد نآ یرادربملیف لحارم هیلک
 : دوب هتفرگ تروص

 ملیف دد یزابی ارب هکینامژ لا
 ؛دوب هتفرایلاتبا هب «یکیرتکلا یلد[ص»

 [ سست شاه راب رد توشک نایاههمانزور

 لن

 و :تساهدوب

 ملیفكيرد یزابیارب اهزود نیمه الا
 « .دوشیم یرادربملیف اکیرمآرد هک دیدج
 .دیدرگ. دهاوخ داید نآ راپسهر

 «امنیسرد وا فورعمیاهپیتهلمج زا ال

 نمرون پست و ككلافرتیپ یدبک پیت
 .دشابیم مدزیو

 ویدوتسا ی هک اتنسا یلاسدنچ لا
 هدومنریاد «یبراویدوتسا» مانپ یصخش

 .تسا



 نیبدود یولجد یدرونامیاكيب یگدنز همه" [۲]

 یامنیس درمو نزنارگیزاب رثکا اب 8
 هدوب. یزاببه فلتخم یاهملیف رد ناریا
 تسا

 یقشعتاعیاش فده اهراب لاحب ان

 هعیاشنامزکب هلمج زا و :تشاهتفرگ دارق

 اهنالزرس رب یداهق ریمكنارفو وا یقشع
 .تساهدوب

 رد یگدننسبون هب زین یدنچ 8
 و دوب هداد ناشن شوخن یور .تاعوبطم

 هرادا ار یگتسشغه تالجم زا یکی تاحفص

 .درکیم
 اب هکیعقوو تا نادنشهنجیمح 6

 هک دیئامنیم مبجمت < دینکیم دروخرب وا
 یقنمیاه رهچ نیرتنشخآیکی یزود وا

  تساهدوب ناربا یامتیس

 یاهلاس نارگیزاب نیرتداکنپ فا لق
 دادصت و دشابیم ناریا یامنیس ریخآ
 هب تسا هدرک یزاب نونکات هک ییاهملیف

 1 دنمریم هتسیود

 و" دراد یبیجع هقالع شنارسپهب ٩

 یتشک نونف و زومر هیلک هکنآ بلاج

 هتخومآ اهنآ هی اد یراوسروتومزینو چک
 .تسا

 یاجب یقلتخم یاهرلبود نوتک ات
 هلمجژا هک دناهدرک تبحص اهملیف رد وا

 رهچونمو نایرظان ربا « دنولیلج ویکنچ

 . دربماث ناوتیم ار یلیعامسا
 رلبود یلیعامسا اب شیپ یدنج 8

 3 تساهدشهصالخ فلتخم یاهملیف رد یزاباب و یرادربملیب

 هدرکادیپ یتاقالتخا دوخ یدمک یاههجهل
 ؛دیدرگعنفد هک دوب

 تسد نیدز نیورپ شموس رسمه الف
 تشندنیرز اضریلع رهاوخ هک تساهدوپ

 (نادرگراک) تسدنپدز دمحیمو (رادربملیف)

 ۰ دنشابیم

 «. ینویزیولت یاههمانرب نایم رد 8

 «یدالدنویلیم شش درم» لایرس ندید هب
 ."دراد یصاخهقالاع

 و دوریم داکش هب لیطعت یاهزور
 : دراد یراکش گانفت دنچ

 هتس یاراد رضاخ لاحا "رد 8:
 اهنآ همه ذآ هک دشابیم دوتومودو نیشام

 درو [یم لممب هدافتنسا

 تب ۱۲۰ هرامش- ۱۵ هحفص [س )

 بسا ؛تخسرس دادنرط ال

 هدقم شیارب هکیلاجنآ ات و تسا
 داسم یاشامت زا هک دنکیم یمس

 :دزرون تلفغ یناود

 اپایرآ» تکرش لماعریدم 8
 ,یاهملیف شیامن زایتماو دشاب
 ۰ .تساراد ناتسکاپ دوشک رد

 )مایا نعپ ین
 امنب ؛دوب هدش هیهت وا هیامرس

 :وم یملیف زین رضاح لاح ددو

 ول >یو هیامرس اب «اههطساو»
 .تسا

 تسی)هشیپ رنج _اهنت
 راهچ دد یزاب لوفشم دحاو

 ؟دننک هیهت اعزور یضعب ال

 نارگید زا رتدوز ات « دنشکیم

 راکپ دوخ ملیف .دد یزاب یارب
 ان ایند یاهروتک رثکاب لق

 یکی هب « وا رفس نیرخآ و هعتسا
 1 تساهدوب یناقیرفا یاه

 ۲ زایی ب رد شدوخ هک دشابیم

 یارگید هقیط هسو دزادتماقا نآ
 . تساهداد هراجا زین اد

 یبوخ شورفاب وا یاهملیف

 .دهدیم لّیکشت ار

 قا و. هقالع»«وجباوراکیس هب 8
 دناوتب هک دسریمرظنب دیعب د

 1 دنکدرت ار" وجیآ

 و دوب هدرک یرادبرخ

 :. يلو؟ .,تخادرپ یداکراوس هبا

 و دهابیم شنابانشآ وناتسود هیلک
 و یگدبن زا هک تتسا یسک رتمک تهج

 ۳ 1 دهدن هاذ لدب یساره

 ای .هکیئاههمانهیلک "هی ینامز لق
 دی ۳ اضتش « .دنداتسرفیموآ یارب
 او نتشادن :تلمب رخاوا نیا یلو

 زا یکی, دوجوزا « راکنیا یارپ
 قابرد هک یئاههمان هب باوجی ارب

 . دیامنیم هدافتسا « دنک

 شیاه ملیفزا كيچيه دد 8
 هرد  هیناب

 اامو تسا محرلد ادیدش 8
 هفرص اد دوخ دود زا درد

 ۱ ۰ .نکیم ناو نیا هب كمکو ریخ



 تر و خر رس ۳
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 نم یه اش اه

 نادرگب ال م تسر مان

 وارث واداض حلع



 هزات
 .. .هتساخون وناوح ناگ د نناوخنی

 دق یمیدق ناگد نناوخ لیاقمرد

 8 1 ! دناهدروک میلع
 یشاج « .ناوج رادفرطرپ نا دنناوخ دب

 « زیرگ « كچيپ : ودنک زاب دوخ یارب نیرفآ شون ۳ هل
 «نارترکید « هبهار» 3 شتسرپ « چوا

 ناونعبنیرفآ شون مان هکنآ زا لبق
 یامنیسرد یو « دوش حرطم هدنناوخ اي

 ملیف نارگیزاب ذا و تشاد تیلاعف ناریا
 بهزاتو تسا هدش هتخاس "دونشخ ندیرف راک رود ماجئارس ۶ دوب یناریا یاه

 زاسکنهآ و هدنناوخ نیا یراکمههربث نیرت  میمصت و دیشک طخ ار دوخ یئامنیس
 ادتبا و دنک ور یگدنناوخ هب ات تفرگ

 هدازیعامش نسح هک دیسر شوکب روطتیا
 نیرنآشون تسا رارت هک هتخاس یکنهآ ی 1

 دونشخ نودیرف درومرد نیرفآشون ی ینوگ رگد و لوح ِ وا ود یکی ِ یناریا
 ۱ ِ و ات ناعرننا سا 1 1
 :دیوکیم دوخ یاههنارت مامت زاسکنه؟ اب «تاجاتم » مانب نیرنآیع ون هنارت یددعتم سفن هزات ناک دنناوخ و تسا هش هجاوم یا

 «یتدنناوخرد ار دوخ تیمقومنم - زا یرعش د دونشخ نودیرف زای هنع۲ هرامش نیارد دنیامنبلج (ر اهرظن دناهتسنا وتدوخ ریگی پ

 اب نم هک هچ « منادیم دونشخ نویدم ینتنوپزیولت یوش رد « یناساول یدهم 5

 و مسبابت حرطم هدناوخي ناونمپ ور بس ۰ گدنناخرتردنرتآشرن زا میونشیمویدار زا (راهنآ یادص مادم اهزورنیا هک یناگد دوخ مان متسناوت وا دنسپ مدرم یاهکنه۲ . ؟درهلابقتسا و دش ارجا دازخرف نودیرف 1 ۳ 0
 گ ۹ 7 1 ندناوخ 1 ] یاب ندیشک :ا ربهک ۰ ۰ 9 27 3

 هراباک نیب یتخس تباقو « اههراباکرد ِِت ارم تیلاعف امت :دونشخ هکنیا اصوصخ نی ی ی یر « مته دهاش ینویزیولت یاههمانزب رد ار اهنآ

 ساوسو 5 تقداب < یگدنناوخ هنیمذرد  بیترت نیاب و دریگرد تختیاپ یاهراد_- راتس - نیرفآش ون - یئانبمرکا : نوچمه یناگر
 درادرلانآ ریز ینابز . |نایمرد ,تسی]وت یقنا هزان هدنناوخ میآ ...نیرسن و مارهشت یلا بیتن - یلن - یضن 2 7

 یاههنارت ندناوخ رب هوالع یکا اماو

 یاههنارت یارجا هلمج زاو یناربا لیصا
 یاهایام رد نا رتدنچدیدجیکپساب

 هدناوخ نیرفآ شون هلیسوپهک تسا یلاه

 هلیسوب اههنارت نیا همه ككنهآ و هدش

 زود نیمههک دشابیم «دابونم» هنارت زین

 یرسک الیل ارنآ رعش و دوشیم طبض اه
 ۰ تسا هدورس

 داتس [7]

 سمت . «یکا» یلوقب اب و یلاتب مرا
 ود یکی رد یتح و تسا هدناوخزین ذاج  یئانب یروپ شرهاوخ تبامح و هناو
 ارجایجراخ یاههنارب «"ینویزیولت همانرب شیاههنارن نیتسخن اب و ده درک

 تبسنار دوخ یگتسباو بیترت نیدب و هدومن کارجا اب یکا اریز « تخیگنارپ
 رمسق موحزرم ,یمیدق ی اههنزارت
 یوسب ار اهرظن « «زجیسغرم» هب

 یاناتمورتن نیا نیمه و دمت

 نینچمیبو یناریا یمیدق یقیسوم هب
 ! کساهداد زورب « نردم یقیسوم

 جرایم دیاقم «:یکا یاد هیوم دد | ۰ "یرایسبا یاهرظن ناهطا و تفیل[
 وه یکپ دنیا هلیج هاو :تشامدههزارب ههدسناوخ (یمیدق هنر تا
 ۶ هنادرم» حالطصاب یلیخ ار یکا یادص دروم رد یکا دیدرگ ببس «رمت»

 زین رگید یمورگ و دناهاد یمیقعت . یاههنارت یارجا یارب .دوخشیارگ]
 -نیبیدح زد و یلانعتسا ار یکا یادی * دیوکیم ن

 شیارباد یناشخترد هدنیآو هتسناد یللملا زا هک یناهفرح ۵ رمق ی
 . دناهدرک ینیبشیپ . ادیدش« دننزیم وا یفالخا "تا

 رد همانرب یارجا هب نونکات یک زورما هنافساتم و هدومن وا

 و هدادتا ناغن نشو یورز هه هواي
 5 7 مشاب هتسناوتنم هک مداودیماو + یارجاهکینامزاندب وکیمشدوخهک  رولعتیا

 ناهاوخ« نویزیولت ویداد رد وا یاههقانرب ییدجت ار وا یاههنارت هرطاخ

 ناگدنناوخهورگب تسین رضاح «دشابهتشاد نز هنادواج نیا هب ار دوخ هقالعٍو
 1 ددنویپب یاهداباک . مناسرپ توبشب یناریآ ی

 امتسا هرات ت ۱۳۰ هزامش تا۳ هاش



 اب « داتس یگدلنناوخ راک. زافآ .
 شضودب هناخ » هب موسوم یاهنارت ندناوخ

 ینوپزیولت لابرسكي رد هنارت نیا هک دوب
 سپراتس و دوب هدش هدناجنگ مان نیمهپ

 رهش» هلمجنم رگید هنارت دنچ « نآ زا

 اریجا زین اد 6 .داوبد و بش» و

 موسوم یاهنارت ندناوخاب هرخالاب و دوم

 نیأو تفای هذات یدلوت « « رفسمه» هب

 ببساد یو رتشیب هچره ششخرد ,هئارف ۱
 «رفسمه» هنارت یارجازا دعب داتس. دیدرگ

 نیمهبو دناوخار «دازمه» مانبیرگید هنار

 اب ضآیگادنناوخ راک همادا) دد ۱

 یعنب « دوخا دحزا شیب ساوسوو تقگ
 نوگانوگ یاههباهردو عونتم یثاههنارت دوم"

 مودنارفر رد هک تسا ینتفگ و دنامتارجاپ

 ناوضعب تسناوت زین * امتیس هراتنش

 بناجزا ذورما لسن هدنناوخنیرتبوپحم
 تسیئدب :نیضود د دوش باختنا 4 مدرم 1

 هک میزاس ناشن رطاخ زین او هتکن نیا 4

 رد: یزاب-یارپ راتس زا داب دنج: نونکان
 زضاح وا یلو ۶ هدمآلمعبا توفد اهملق

 باوج اهتوعد نیا هب هک .تساهدشن

 هکتسا ینتفگ هکنیا رگیدو ۱ دهدب تبثمآ 4

 ۱۱ یناگرزاب هدکشناد یوجشناد داتن

 اهدابو دشابیم لابتوف قشاع نمض رد و

 شزژدو یاهنیمز رد اد یو شنارادتسود

 ! دروخیم لک و دنزیم لگ هک .دناهدید

 رهورفالبل #
 یمقن زید رگیزاب«شیپ لاس دنچ ات

 رد هک درکیم یزاب یناریا یاهملینرد "
 ثورعمنارکیزاب لاسدرخ رتخد لراهملیف ۰

 ایل زجبدوبن یسک وا و دومنیم ءافیا ار
 یولوچوک دنمرنه نیرتقفوم هکر هورف

 نادود زاالیل. دمآیم باسحب امتیس نیا,

 و رهورف ریگناهج شردپ قافتاب یکدوک
 مهزا اهدع:هک رهورف سیکنرف .شردام
 درکيم یزاب ناهفصا یاهرتاترد «دندشادج

 یارب ربعد رباص و دمآ نارهت هب سپسو

 « «هلالو دارم» هی موسوم یملیفرد یاب
 داک المع یو د دومن باختنا ار رهورفالیل

 رد لاسدرخ رگیژابكي ناونعب اد دوخ ,
 ؛نآ زاسپ و درک دافا یسراف یاهملیف
 فلتخم یاهملیف رد یرکید زا سپ یکی

 یولوچوکرگیزاب هدابکیب اماو . دومنیژاب
 طخ اداهملیق ردیزابرود « ناریا یامنیس

 هکنیاات . دوبن یربخ وا زا یتدمو دیشک "
 رهورف الیل هکنیادرومردیئادصورس ناهان

 اهسس
 دیسر شوکب « دوش هدنناوخ دهاوخیم
 «درومنیا رد یدعب یاهربخ « نآ لابندب و
 الیل زا ینابرق .دومحمات ءامح ذأ یکاح

 ینادجزا سپ .ینابرق تقیقح رد" و دوب

 الیل « هدرتسک یتافیلبت اب < شوگوگ زا

 دومنیفررعم هدنناوخكي ناونعب اد رهورف
 ددعتم یاههنازت نتشادگ رایتخا رد اب و

 راک رد اد یو ترهش یاههلپ « وا هب
 ! دروآ مهارف یک دنناوخ

 یگدنناوخراک عورش ابنامزمه الیل

 دوخ یرکیزاب

 رابنیا یهتنم و ۰ دومن زاغآ اهملیف دد ار
 ناونعب_هکلبولاسدرخ رکی زابثابناوتمر_هن
 و فوزسم نارگیزاب دانک ید یاهراتس

 + راک زا یدیدجهروداددجم

 یاهلریافیا هب یمشچ هشزگاب هاگ یتح

 !یسکس

 راک همادانمض نونکا الیلبیترت نی
 هد تیلاعف زین و هراباک رد یگدنناوخ

 یددمتم یاهملیف زد « نویزیولت ویدار

 رفکا رد ینابرق دومحم هک دراد تکرش

 و تساهدومن یراذگ هیامرس اهملیف نیا

 اب وا تباتر نا نکس هک الیل دیددیاب
 تسناوتدعاوخ «تسا هدمآنایمبیش وگوک

 یتیعتوم« دوخ یئامنیسویگدنناوخراک ,رد
 !؟ دنک بسک یندنامو هدش تیبثت

 دوخ هدیقع زا تسیندب اجنیا رد

 هزابرد هک یناهنرح درومنپا رد زین البل

 ۰ تا
 ؛ تساهدش حرظم شوگوکاب وا تباقر

 ۰ . میوش ایوج

 هسیاقمشوگ و تاب ؟رمارچمنادیمننم -
 تسا یتاهباشت هچو تهچب .دیاشو دننکیم
 نم لاح رهبو دراددوجووا * نم نیبهک

 منکیمن رکف و مرادیصاخ هقالعشوگ و کهب
 ! دشاب هدمآ ام یقیسومرد وا زیظن هک

 یضترم ۶

 ودرادن رتشیب لاسراهچو تسیب
 تشهتفهو تساراد اریرامعم ملپیدقوف
 تی بد یک هتناوخ راک جا هک [تتما ,یلاست

 ندناوخهب ءریخا هلاسود یکی رد و دراد

 هکیررط: 6 تساهدروآور اهملیف نتمرد
 هدنناوخ نیرتداکرپ اد یو ناوتب دیاش

 نتمرد هک دومن بوسجیم هلاسود یکین :ا
 ! :تسا هدناوخ یناریا فلتخم یاهملیف

 نگ وتو وا لاقاوق نتقرم

 ندناوخهنیمز رد هدنکارپ روطب یگاهتیلاعف
 یسصوصخ عماجم و لفاجم رد

 رد ًات"تفای ارنآ "تصرف "هکنیا ۷.« تشاد

 نودبرف«یاهرقن تاخیم»ینویزیولت _یوه
 لاویتسف رد و دیوج تکرش .« دازخرف
 «دیدرگ دازگربوش نیارد هک ناناوج زاوآ
 قشع» هنارت ندناوخاب تسناوت یضترم

 ناگدنناوخنیب دد ار تنخنماقم« ولگدوز
 یداکمه نآ زا سپ و دنک بسک ناوج

 یاهملیف داکرب ذاسگنهآ یقئاو نیسح اب و)

 روطنیا اه یلیخ «درک عورش
 .دهع یاپاج تسناوت دهاوخ یو

 ة رگ توق یئاجنآ ذا اعدا !نیاو
 ن یادص نایم یدایز تابش
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 ۳ :ناناوج یوداد یاههمانرپ

 ) هنارت ی میسریم هرخالابو
 نيآ ندناوخاب یلندک « هتسکش

۳ 

 ۱۳ زا هام زونه « درلگیم
 هورع» یاجهتسنا تن« یلنیدمب
 ارب هنارت نیا نوچمه ود ریکب ار

 ۳ 1۸ تسین هب اجنیا ید
 حق تسآ میصم ۵ دراد )ات

 شش هیات هو یوم

 احردو جی رفتیعونناونعب مه ار
 ! دنک لابند « شا

 13 یتب رشک ۱یارتنهازت :دتمتفوه دوم و یناریا

 ندناوخ هب او شاپ« یقئاو یاهگنهآ
 ۰۲ لاسرد وا 3 دیناشک اهملیف نتم رد
 بقل ملیف۱۵ نتم رد هنارت ۲۰ ندناوخاب

 یناریا یاهملیف درم هدنناوخ نیرتداک رپ
 ] دومن دوخ نآ زا ار

 طسوت « ریقف» هنارت ندناوخ اماو

 نیبدد دوبزم هنأرت ندرک لگ و یضترم
 رسرب. شیب زا شیب اد یو مان « مدرم
 . تخادنا اهنابز

 «یگدنناوخ رب هوالعیضترمهکنیابلاج

 ۱ دشابیم زین كيتوب کاب یاراد
 فورعم هنارت هدنناوخ هکنیا رگید

 ددیلو 4 تساهدرکن .جاودزا زونم
 شریخا یاه هبحاصم زا یکی تسا

 زدیپ یسرتسد دوخ هاوخلد رتخد هب هک

 دهاوخجاودژا "وا ابهدنیآ لاسات ۶ هدرک

 ۰. هللاءاشنا تسا درابم . درع

 1 بی)هنارت شیپ لاس دنچ یتب

 هلیسوب یکرت فورعم یاهگنهآ
 امزرپد .زونه و دوب هدش میلظنت
 وب هتشذگن یریبد دیعس و یتب

 5 یتبو دندرکیاودزا رکیدکیاب
 ۱ یابد دیر هاددناوخ درج

 اب ۱ ی
 زاس گنهآ ۵ ارس هئارت یکوزاپ

 3» یاهمانب هنارت ود و تفرگ رد

 یاه: هتخاس زا ی و



 زا سپ نم هکنیا ثلع : دیوگیم
 «متشاذگ قوعم !ربوخ یرنهراک«

 یگدنز عورش رد متساوخیمن هک ,

 رکف مرسه زجب زیچ چیه هب « ی
 تصرف « مدنزرف دلوت هک مه 1

 و دادن نم هب ار یگدنناوخ هب
 «ماهتفرگرسزااد راک نیا هرابود

 ناربجاد دوخ هتشذگت بب

 لحارم مامت رد هک دنامن هنفگان
 دیعس مرهوش « ندناوخ رفا رد
 نیرخآ و تسا هدوب نم قوش

 یاه هتخاس زا هنارت .دنچ ۵
 هک مراد نیرفت تسد رد

 هضرع < نویزبولت وبداد یبرط زا
 . دش ۲

 4 «بض) هب موسوم .یاهنارت, ندز
 تساهدوب یبا یگدنناوخ تّیلاعف

 ملیف دنچ نتم رد ندناوخ « ن
 ودروخیممشچب یو یرثم همانراک

 ی

 ۱هنارتوتسا هدیسو یشوگب,,«وها
 دوس هدناوج یلیخ نیا سن و
 هک دوب نامز نیا رد و تشادبان
 و ()رس هنارت) یئاطع یننج جریآا

 اد یمیت) لیکشت (زاسگنها) ثا
 هک «شیط» هنارت یارجا زادمب

 هدش هدورس یلاطعا یتنج طسوت

 نیاابار دوخ یراکمه نیا « دوب
 همادا موادم زوطب زاس كنمآ و۱

 زین اریخا و «هناس و «نوتاش»
 یبایدع,یاهراک زا «یتسه یکوت
 تدم اماو . دشابیم ثایب كبابو

 رد یاهزات یرنم جون هک اس

 هک .تروصنیاب و دوشیم هدید ی دا
 دناوخیمی ِ

 هنیمزردزین گلرتشم یاههمانرب ی
 مارهش افتاب یجراخ یاههنارت

 هنارت قنآ نیرتفورعم هک دهدیم
 ۱ تشا هدوب ۷موبب

 ميهديم همناخ ار یبا هراب دد تب
 .مارهشینب«وایرنم جوزهب میزاد

 شیپلاسود یکی زا « تشا

 ششخارد « یبااب یرثه جوذ اپ
 ندناوخرد وا رحبت و تساهتفای
 ردیواب یبا یراکمه و یجراخ یا

 ابورپ نارادفرط اه هنارت نیا
 1: تبنا» هدرک دی

 ؟دننک ردب نادیم

 یلن [7]

 ملیفدد « یگ دنناوخ درب هوالع مارهش
 تب "هدوب یلر رگافنآ زبن «نابیرف بش»
 یزاب یاوب هزات داهنشيپ دنچ اب نونکاو
 ! تسا هجاوم رگید یثاهملیف رد

 زومرمیرامیب ربخ شیپ یدنچ انیض
 :یارب وا رفس ابگ افک ده «دیلک ()رهش
 ( .یجراخ یاه روشکزایکی هب  هجلاعم
 یرامیب نیا لاگنچ ذا ار ,یو یدونهب
 جوژ ؛رضاح لاح ردو دیدرگ ببس ذومرم
 یاهنارت یارچا هب نانچمه مارهش و یبا
 ۱ دنتسه مرگرس عونتم

 نیرسن

 هانگ« :اجنواوتو اجنیا نم « تخردکت
 نافوط ءوتدای 4 نتفگ اوت زا « دوبوت زا
 و هئوخیم «تشرد مشچاتود نوا « نونج

 یضترم []

 تسا یلامهنارت مان «امش رهش هنووید»

 هکاههنارت نیا رثکاو هدناوخ نیرسن هک
 رد. «تسا هدیدرگ 1 مدرم هجوت دروم

 ردنیرسلو . هدوب یناریا صلاخ یاه هیام
 : هک دراد امدا دوخ یاههنارت .دروم

 یاههنارت یاوس « نم یاههنارت -

 اب هک ارچ « دشابیم ناگدنناوخ رباس

 و كنهآ اههد نایم زا ساوسوو تفد
 یعس یمامت و هدش نیچتسد فلتخم رمش
 رد دناوتب مياههنارت هک سا نیا نم
 بلج ار اهنآ رظن و دنک زاباچ مدرم لد
 1 هنیامن

 ناگدنناوخ اب تباقر دروم رد نیرسن

 : دیوگیم یمیدت

 یتحو یمبدق هدنناوخ نالف اب هکنیا -

 وین نم رظن دم « منک تباقر یدیدج
 نیرسنطفف م!هتساوخ هشيمه هکلب و تسا
 !  نآد نیا پیر هکنبا هنو مشاپ

 یننواعت ترازو دنمراک نیرسن ان
 هچره نتخادرپ رطاخب رخاوا نيا و هدوب
 ترازو زا ۰ یک دنناوخ راک هب رتشیب
 . هکنیارخآ هتکنو تسا هداد ءافعتسا نواعت

  يجراخ دوشک دنچ هب رفس نونکامهزا
 " نایوجشناذ یارب یلاههمانرب میارجاو
  ژورول دیم,همانرب رد « جراخ میقم یناربا
 تا هاش هدید كرادت نیرست ۵۵ لاس
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 ۳ . ..تارگیدو ...

 : مان دیاب « ژاتروپر نیا همناخ رد
 . .دراو هژات هک مه ار رکید هدنناوخ دنچ
 . :هلمج زا میردآ نایمب « هدشتپاقر نادیم
 اب «یفرشم رتخد»هنارت اریخا هک هرهش
 یئابیز زا هرهش .تسا هدر لکوا یادص
 ,دب اتمض و تسا رادروخرب زین یساخ
  راکعورشاب نامزمهیو هک دیناهب تسین
 زین ار اهملیف رد یرکیزاب « یک دننازخ
 (غلت یاهماداب» ملیف و تساهدرک زاغآ
 او ۰ دشابیم امنیس رد وا" مدق نیتسخن
 ۱ ۰ ید ارجا ار « هبیرغ» هنارهک میربب مان خرهاش زا دیاب رکید
 ۱ شاترهمداتسا زاوآ سالک و تساهلاس۷
 هنیمز رد زین لاسجنپ تدمو هدنارذگار
 و تساهتسئاد هملاعم كایسالک یقیسوم
 (هب رغ»لایرس رد اروا یادص داب نیتسخن
 .یاهزا یاههنارت زین اریخاو مياهدينش
 هجوت دروم دناوتب دوریم دیمآهک هدناوخ
 ۱ یارب یبوخ تیمتومو دریک دارت مدرم
 ۶ سفن هزات ناگدنناوخ نیب دد خرماش
 ۳ 3 ً . دنکاپو تسد

 ۰ هارو زاسکنهآ یکوزاب شخیناهج
  هدنناوخ دنج اه یگزانزینسانشرسیارس
 . اهنآ هلیچ زار تساهدومن یفرعم دیدج
  ناولع تحل یاهنارتهک تسا « دایزام»
 «هبلات حبص كي یقشع رمع هکیاهنومزوت»
 ۱  دیمح هبمیسریم هرخالاب و. هدرک ارجا
 ۱ ۱۰ لسگ» هپ موسوم یاهنارت رزین وا هک
 1 هورگب هک دوریم 3 تساهدنازخا « ترسح
 ۲ ددنویپب دادفرطرپ ,ناک دنناوخ

 . یاه هتساخون هک دید دیاب لاح رهب
 .  ناگدنناوخ اب تباتر هاررد « یقیسوم
 هکشااب 6 دج دنهاوخ دبناب رس« یمیدقا
 یشربآرف هب اد اهنآ مان « نامز دورم
 هدنیآهک نیا یذربس دهاوخ
 1 . تفگ دمارخ خساپ نآ هب



 :دب وگیم امنیس فورعم نادرگ راک تمولیندیس

 ندشراکد نام رم رهشیگ تبقف وم
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 یعقاو تشنگ رس رگشیامن «وکیپس» لیف 0

 و تاررقم زا هک یسیلپ « دوب تخسرس سیلپ كپ
 ملیف نیا شیامن . درکیمن یوریپ اه لمعلاروئسد
 رپ ماوت اهروشک بلاغ رد نییه» د راجفنا تام
 نآ روآ ماسرسشورف زا سکچیهو دوبادصو
 تمولیندیس دشن هدزتربح تمولا یندیس یهژادناب

 وکیپرس ملیف . مارآ یراتفرو هاتوک اتبسن یتهاقب
 رظان یتفگشاب سپس و تخاس راوشد طیارش رد ار
 . دشنآ شیامن زا لصاح عفانم

 نم» : دنکیم فارتعا هنافداص تمول ٍیندیم

 .مدروخناکن یتسارب ملیف
 شورفیار دوخ هک متسین :

 دنکیماضتقا ملیف زازاب دنهدیم ناشن انتعا وا 4
 ناو لقاهتهاد هجوت یلوصحم حس
 ندشراگ دنام و ندوب قفوم زمر هناکی نم نامکپ
 « .تسا 1 لگنجرد

 موجه دهاشزین نیا زا شیپ تمول یندیس

 (یروجنوا نز) تساهدوبشیاهملیفندید یاررب مدرم
 زونهو دش هتخاسنرولایفوسورتنه بن تکارشاب هک

 هتخانش نرلایفوس ییاکیرمآ ملیف نیرتهب ناونعب مه
 مدرم یهقباسیب لابقتساابدوخ نامز رد ؛ دوشیم

 ص

 صاخ یتیقفوم زا زین (مرج ) مانبوا رگید ملیف
 و هدنهدناکت تخس ليفناتناد هد رادرو
 تیصخشرد سیلپ كي شنب یرناک نوش .دوب
 ءدرک زواجت یکدوک هب هکار ؛ننابنای» یناو
 .دناسریم لتقب هنایشحاو وب

 ینانادرگرراک هتسدنآ زا تمول یندیسرگی.تازابعب
 لاس رد تساهدش هجاوم یماکات اب رتمک ول تسا
 درم هدزاود اب نادرگ راک ناونعب ار دوخراک ۷

 هتخاس «وکیپرس» ملیف زا یاهنحص رد ونیچاپلآ 8

 هرعالابودیارک (هتشذگ زا
 دام >راکب ن

 نیجاوب یهمانشیامن نادرگرب هک (لپزا یهاگن)
 زا (یشایرد خرمو هپن) ملیف زین

 ریظن یتشادربهک (وکیپرس) مل
 نیرتقفومو نیرتادصرپ ناونعب

 . دوشیم دادماق تمول راک
 ر وا شقن هک وکب

 3۳ )هطب ی لوک نادر یتیم هاو

 هتساوخ هظحل نیاردتمول یندیسدیاش .دش كيلشوا
 بایانبوخ سیلپ :دنک ميهفتنارگاضامت هب ار یمایپ
 : اد دوجو هک اهنآ و تسا
 . دناه_طاخم

 : دیوگیم تمول یندیس طابتتسا نيا ربارب رد

 یفرعمسیلپ دض كيناونعب مياهمايفرد مرادنلایخ»
 دوجو یسابل رهرد فرحتم دارفاهک تساتسرد موش
 هک نابئاکیرمآ یارب تسا یبهلاسم نیا یلودنراد
 یارب . دناهتفرگ رارق اههسوسوضرعمرد هشیمه
 و درب هانپ دیاب اجکی ناراکهزب گنج ز ۹
 رتس زین دوخ الاب تاماقمو سیلپ دوش رارق رگا
 اه رهش زا هک تسیک زگید دنشابهتشاد هدولآ

 تمولیفدیبس

 تمول یندیس 9

 «؟ دیامن تیامحب

 اتشرس زکبزز ایت یهرابرد تمول یندیسدی
 ۱3 رد ۱۹۱: لانبوتبنولرام دنکیم _ظن بلج
 ؛وگیم تمول هرکراک وایارب (یرارفلسن) مانب

 ارد نم یهدیفعب و تسیناثخرد يزاب ودنارب
 هگیزوطب درک یزاب دوخ سابحا یمات اب م

 او .مدیدنشاهملیف رکپد رد ار رد نکنآ
 هداتفااج یبوخ 4 دوخ شن رد زین دراودوو
 دل لعتسا اب رگیزاب" ینایئامانآ .درومرد 1 ذوب
 ابنامانآ .دوب ی قیاهدوک هل عضو :یتایلاتنا

 دنز زا یبهلحرم هب ملیف نیارد یزاب ماگنه
 لوگیم یکدوهبب و یچوپ نآهب هک دوب هدیسر
 : تشادنهجوت نم یاهفرحا هب

 دروم امیادو تفرگیمنار وا ملیف یاههنحص

 همهمیدشیم راچان هاگ هکبروطب دشيمعقاو شداربا
 «. مینک ضوعار زیچ

 یاهانشبامن یور زا تمولی دیس ۱۹۱۲ لاس
 تخاسار بش رد زور زارد رفس مایف لینوانیجوپ
 طوفس زا نروپبه نیرتاک یهدننک هریخ یزاب هک
 یاتسرد تمول درک یریگ و لج ملیف یراجت لماک
 : دزادرپیم هرطاخ كي رکذب نروبپیه نیرتاک زا

 دادعتسا شبالآ یبوصلاخ یهومن نیرتاک »
 هکیلاحرد یرادربملیف عورشزاشیپ دوب تیصخشو

 دیقک ی مار :شاهدش لش یاهوزاب وولک رهز تسوپ
 ۲ هدش یرپس شیناوج راک ورهک دنامهفپ نمبات
 ]۱ زاک و منک فلت ار و مردن تنرف نم یفدیس
 بابمثازنگب یدرک ناونع رک روطنآ
 مرادهگن شقن فن نیا یافیا یارب ار دوخیژرنا یهمه
 رد . منک یزاب هناقداص ارنآ هک محدیم لوقوتبو

 + هحفص رد هبقب



 هک یملیق ۱۰ زا شیبنایم
 رد هکنآ اب «ناربایامتیس

 «دراد تک رش یرایسبی
 کارا تک رها

 یایهیزاب او شزرا زاهک دیامن
 و تسا رادروخ

 ک بوخیزاب

 شبا یابند 3چم تیفاب لف
 یاهشقنرونک ا كب دناونیمهک هدادناشن
 جو گر هاش ملیف رد دشاب یدج
 یرتکاراک و تسا یدج یشقن

 و ربتعم هدننک هبهت ینابیش

 یاهلاسرد هک ناریایامنیس مان
 ل 9 و نیگنس راپسبهدش اوج یوب . نوجیقفوموناذخرد یاهلبف

 سرا هجیوت ۰ زینت
 اکو ری را یا قت هه
 3 7 یساخ اه

 هسک هدومن زاغآاریاهزانراک
 "] لصاج هام ۱۵ تشنک زا

 اروا هک ینف پیکاو یو ق
 یملیف دناهداد یراپ مایفهیهن
 ناتسات اب هک گرهاش ناونعآ

 نادرکر اک بوخ ینادرکراک

 .دنراد دوجو ظ ناتساد

 ملیفنارگیزابدرومردهکنآ زا
 زا هک تسانآ رشهب مینک
 «داژندواد» .:مینرب فرحنآ

 ملیف نادرف راک و, تب
 دز دزبب ینافرک نا هکنآ
 بوخ یاهملیف زا یرایسب ت
 هناهاگ دید اب یو ساعت

 لئاسب تن هک
 زا شیاهوبرانس ودسیون
 هدوب رادروخرب یصاخ یاه
 یاهراک لاور رد تلع نیمهب
 شرافسب هکنآ رگم,تسیتیناریا

 .دشابهتشون یشیامرف یاهراک هدن

 رد ار. ماگ نیلوا هکنآ یارب
 گر هاش درادرب  ملیف یند

 درک باخت دوب هتشون

 ملیفناتساد هک ام زا و .دا

 اضر تقفاومهلصافالبدوب هزان
 ملیف رد یرازگ هیامرس یارب

 و وراد

 ناگشیپ رنه زا توعدبممصم
 1 ملیف نیگنس یاهلر دنناوتب
 جرسیا تلع نیمهب و دنیامن
 بیلارسک یرون - نویامه
 اکب توعد اررگید یهورگ و

 ملیفتاب یفرعم

 ] رهاش
 تسا یگدنز كرهاش تاحن

 دسپاش هک راار ی
 رد یو شلفن نیرتلکشم تفگ ناوتب

 ی
 زد « داژندواد راک كينکت

 تسا هدادهئارا ءاهزان

 مافم
 تیمهاو هجوت روخرد هتخاس نیلوا
 وا هک دهدیم ناشن گر هاش و تسا

 هاهدیما زا دناوتیم یزاسملیف هدنیآ ی
 اب روتک رد

 ار ملیف یرادزیملیف
 ربا زا لبق هک تک هاما تسدنیرز
 ار هاو یار یا
 ق شیادرملی ۱ تادرو ررهات

 داذتبا ز

 و « دشأب زودب یدنسپ ناسآ
 متچانآ رد ملا و:بانیامنیس كي
 اب گرهاش رد زاک ایه: دروخب
 و دراد توافت نم یلبق یاهراک همه

 «لرهاش » ملیف زا یاهنحص رد یئارسک یدونو یرداق جربا ۳ نویامه 1

 یا تک یار انا زلفریا
 اتاق زا ی سا رک
 نارپایامنیس ریخا یاهلاس 7
 یصخش یامنیسهک اهنآ مدفتعم و منادیم
 ناهنآو لاذتبا زا و دنرادن یهجوت
 نناوقتم گر هاص « دیروذب زین یادندپ

 اد گر ارتق .ناشلابقتساو دیک

 هنحص ره سناکس ره یارب نوچ
 راکب تمحز و هدش رکف اهتدم ملیف
 « تساهتفر

 لوم

 یصوصخ یاهتسشن رد هک اهنآ
 نیا هک دندقتعم دناهدید ار کگ رهاش

 یاهداعل|قوف و صاختازابتما زا مایف
 نیرتناثخرد زا یکیو تسازادروخرب
 هئاراهنیمز رد نارپایامنیس یاهراک
 هتسذگ لاس دنچ رد یمدرم یاهملیف

 .تسا

 هدنیآ هتفه زا تسارارق گر هاش

 شیامن ضرعمباهناتسرهشو نارهت رد
 ..دیا رد



 سس رب ور وتو

 ناتسادلماک هدرشف

 اب بشکی هک تسا یناوچ رسپ ریما
 و دنکیم فداصت داشرف سدنهم لیبموتا

 با رد ندش یرتسب زا سپ

 رد دنکیم لوبق یدنزرفپ ار وا داشرف
 داتسرپ ونیم « ریما ندوب یرتسب تدم
 و دوشیم ریما قشاع «ف» , ناتنسرامیب
 ره همادا اهنآ .قشع هشیو-

 دو ار اشرف سدلهم ت
 دشابیم وا هدناوخ رسپ هک ریماب هاگآ

 كي سدنهم .دعب یتدم ۰
 یارب یردفص یاقآ (انب یقیسوم ملعم

 قشاع یردفص. دروآیم «ابیز» شرتخد
 زبوالگ وا اب ریما اما . دوشیم ابز

 دنکیمنوریب هناخ نآ زا اد واو هوشیم
 تساولیم هناخ لباقم شاهناخ هک یردفص
 دیآیمرب ریما زا, نتفرگ ماقتنا ددصرد

 یناطیشهعقن اب حرط لابندب تهج نیههب

 زواجت واب دهاوخیم و دوریم وئیم هناخب
 یردقضصعاقآ ودسریمرس ریما ابا: دنکا

 یاربودوشیمجراخ نارهت زاو دنکیم دارف
 :دوریم زاریش هب یتدم

 ناو عملا نا نسب فاشنف سدیم
 اضاقت و دوریم ونیم هناخب ریماو وئیم

 ندناوخ سردب ریما هکنیا یارب دنکیم

 دوشیم دیمقالع

 و دوش فرصتم را قشع زا دهدب همادآ

 .دنک كرت ار ریما هک دهاوخیم ونیم زا

 هارمهودنکیمهدافتسا تصرف نا وئیم
 لاسودتدم یارب هک دوخ یئاد نزو یئاد

 .دوشيملامش یهار دناهدش لقتنم لامتشب

 هک دوشیم تشر دراو یماکنه ونیم
 .. درابیم .یئاسآ لیس روطب ناداب
 یئاد ناخدومحمو یئاد نز .مرکا هارمه

 رارث هک دوشیم یاهناخ, راپسهر « دوخ
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 عورش ار دوخ هژات یگدنز نت ,دد تسا

 ناخدومحم ناتسود زایکی دعب .یتدم . دننک
 «ب» ناتسرامیب رد: هک 4زرییرف»  مانب

 رد ولیم ات دهدیم یبیترت « .دنکیم. راک
 . دوش مادختسا اجنآ

 ,دیناوخبادارجام نیاهمادا كنیا -

 شتر

 هنسشنریما لباقم هک روطنامه خرلگ

 ء دنامن ماد ار ریمادرک یعس « دوب

 كاچوکزونه ریمآ هکدرکیمرکف" شدوخشیپ

 یکانهواب و دوشيمینابصع مهرگا . تسا
 , تسا ینادان یود ذا افرم دنکیم

 هتسبلدارچ تسنادیمن مه شدوخ خرلک
 یسبیع,هچ سدنهم رگم ..اتسا هدشریما

 تبحم واب مک داشرف سدنهمرکم ؟ تشاد
 یزوش ... دوبوا رهوشسدنهم .دوبهدرک
 وا زانک رد مامت لاس تسیب زا شیب هک

 یاهیداش ۵ مغ رد و دون هدرک یگدنز
 التما (خرلک .«۱۳..دوب" هشابروت شرب
 درکیم سح طفف . .درکیمن رکفشر هوشب
 و هد شوا دوجو زا یئزج شرهوشاک
 سدنهم رگا ...دنک یتدنز وا اب دیاب
 وا یاج هک درکیم ساسحا خرلگ « دوبن
 یگدنز دیاش . تسا یلاخ شیکدنز رد
 كي نیمه و دوب هدش تخاونکی خرلگ
 ...دوبهدش ریماب وا شیارگ ثعاب یتخاون
 تداسح«ابیز» شرتخدب خرلگ ... هن « ۲

 ثداسخ شرتخدب وا .. یرآ ! درکیم
 «دوبهدش دلرزب ابیز هک ارچ . دیزرویم
 ینوزو» و هدیشک [ادنا .دوبهدش كانشق

 همهتفریم هک اجکره خرلگ .دوب هدز مهب
 هکیلاح رد . دندزیم فرح شرتخد زا
 دیجمتوفیرعت وا دوخ زا همه لبق اهلاس
 یئابیززا مه خرلگ هکنیا اب . دندرکیم
 هاگآدوخان روطب اذهعم «تشادنمک یزیچ
 تساهدشوا بیقد ابیز هکدرکیم ساسحا
 خرلگ هک تشاذگیمن هناردام هفطاءع هتبلا

 تقیقحاما  دنکرکفهلئسم نیاب یدجروطب
 و. ناتسباتو داهب دیدیب«.خرلگ هک دوب نیا
 زوربزود وا و درذگیم مه یپ زا ناتسمز
 . دوشیم رتکیدزن یریپ زرمب
 داداد ار خرلگ یناهنتزا تشحد « یربب
 شیاه هنشذگ دایبخرلع . درکیم یداکر هب
 سدنهمرادید یاربهک هظحلنآ دایب .داتفا
 شدوجو مامت اب و درکیم یرامش هینا
 سپ ینافوت قشع نيا الا .دوب وا قشاع
 «درکادیپ یسنج یناوتانسدنهم هکنیا زا

 درسلد ثآ زاخرلگ ات دش ثعابو درکلوفا
 سدنهم . ددرگ شوماخشفشع هلعشو دوش
 ءدوشن دیماان یگدنز زا خرلگ هکنیا یارب
 یگدنز ءالخ اندرکلوبق یدنزرفب اد ریما
 هجلاعمب و دش ندنلیهار دعب و دوشرپوا

 زا تشحو

 تمالس اب هناتخبشوخ هک تخادرپ دوخ .
 ۱ تشفازان

 یارب تسناوتن زگره رگیدزا اما
 اریز . دشاب لآهدیاو دوبعم دره نآ خرلک
 درکیم رکف مه رگید رفن كيب خرلگ الاح
 .دوبنهناخ نآ رد ریما رگا .دوب ریما نآ و
 رهطمو ٌكلاب هشيمه یاربخرلگت ش نودب
 - یم قشع شرهوشب خرلگ اریز دنامم

 و هناخ میرح زا اب هک دوبن ینزو دیزرو
 دوسجو اما . دراذگب نوریب هداوناخ

 هناخنآ رد ریما لث» یروشو رشرپ ناوج
 یاهچنخلثم ریمآ . درکیمهسوسو ارخرلگ
 هنشتخرلگ و دشاب هتفکشن زونه 6 دوب

 .تفریمشفرریما یارب شلد زا .دوبنیمه
 تسود اد ریما یاه مختو مخا نامهوا
 یاهرهق * هناگچب تاکرح نامه « تشاد
 هسوسوهچ . تشاد تسود ار یناوج مایا
 دد ناوج رسپكی و نزی هک رتالاب نیاژ ۱
 ؟دنشاب اهنت هناخ

 شباوخ فاطا درد خرلک تفوره
 هبوداتسیایم هنیئآ یولج و دشیم هنهرب
 «دشیم«وسو «درکیم هاگن شدوخ مادنآ
 تسد ریما شوغآرد هک تساوخیم شد

 ینانتعایب اما .دشکب اد كازانو دنزب ابو
 یدوطب. دوب هدرک یرج رتشیباد وا ریما
 هلمافالب دشیم اهنت تقو ره هع

 و دوب ریما هجوتم شرکف مامت
 شلد یلیخ . درکیم رکف ا هراب رد
 تسین هناخ رد سکچیه یتفو ثداوخیم

 دوشلخاد .دنک زاب اد وا فاطا رد ریما
 :دیوگب خرلگب و "دنیشنب شلباقم ردو

 اب تباوخ اهبش « مراد تتسود -

 هزیمنار اهفرح نیا اهلت هن ریما اما
 «چره ریمآ : درکیم یراتفردب وا اب هکلب

 ناکما هک یناوج « دوب ناوچ كي دشاب
 هابتشا ودنک طوقس یربزارس كي رد .دراد
 «دوب هنشت « تشاد سوه مه وا .دیامن
 «داتفایم خرلگ مادناب شمشچ ینقو اما

 و تسشنیم شایناشیپ رب مرش قرع
 تصمورهم.دشیمغاد تلاجخ زا شدوجو
 فرح «وا یناحور هفایق « داشرف سدنهم
 دلاب یاهوزرآ مامتو « وا هناردپ یاه

 یولج رد دولب هکت كي لثم « سدنهم
 تسناوتیم ریما . تشاد دارق ریما مشچ
 .دنیپبار سدنهم یایور دولبنیا تشپ زا
 « دوش الرزب ریما تشاد ثزرآ سدنهم
 وایاربو.ددرگ تخبشوخ « دنک جاودزا

 تشادخرلگ اما . دشاب لآ هدبا یاب

 .درکیمناریوار یئالط یایور نیا یاههی
 ردارب و
 یاهنوگب ار ریما اما < تشادیم تسود
 . تشادیم تسود

 و « ریما سفن « ریما هاگن خرلت
 دوب هچ ره وا تساوخیم اد ریما فرح
 هدشسوهریسا هک ینز .. دوب نز كي
 یگدنز یاهراگدای لباقم رد شمشچودوب
 هدجیه رتخد ثكي نتشاد و سدنهم اب
 همهنیاتسناوتیمنو .دوب هدش دوک « هلاس

 .دنیپراپ دن لمحت اد خیردیب یتخبشوخ
 هنسشن ریمالباقم «< هنوگنامه خرلگ

 تشاذگو درک زارد هتسهآ اد شتسد «دوب
 یگهلصوحیباب « ریمآ . ریما تسد کور
 : درک لاوئسو دز دانک ار وا تسد

 یچ ؟ تسیچ تباسح فرح

 مه همهنب سدنه» رگا ينوديم ؟یاوخیم
 ٩ هشکیم روت مهو نم

 « سوهرپ هاگن . درک توکس خرلگ
 ریمآ ناگدیدبار دوخ یانمن رپ ۵ یئوداج
 : تفگ و تخود

 یزیچ زآ .دیاین وت < ریما نیبب -
 .تسینهناخ نیا دد سکچیه نالا . یسرتب

 ابوتو نم ۰6 همهفیمن یسک شاب نئمطم
 فرح یسکب وت رگا .میداد یرسورس مه
 رسقا ۰ هربیعن یلوب سکچیه « ینزن
 هک میوکب .دیاب ینادب :یهاوخب ای شتقیقح
 مهتدوخ ۰ ؟)هدش دنمفالع وتب اعقاو نم

 «یشاببوخ نماب رگا وت .. ینادیم ارنیا
 ز یلاحشوخابمیناوتیم « ینکن رهق ددقنیا را

 همادا نومدوخ یگدنز هب یتخبشوخ و
 : میدپ

 تشادخرلگیاهفرح . درک توکس ریما
 یروطنز نا . درکیم ناغاد اد شدوجو
 تسا زارد نایلاس دراکنا هک دزیم فرح
 . تسا هدنام رود دوخ درم زا

 : داد همانا خرلک
 یرکید رتخد وت «6 مناديم نم +

 جیهوت و نم یتسود اما .یراد تسود ار

 هشبروت دوجو رد هک یقشع هب یاهمطل
 .دنزيمنهدناود

 : دیلا و دیشک یفقیمع سفن ریما
 . ونیم -

 : تفگ خرلگ
 ونیم قاع وت هک منادیم .. منادیم -

 هک اجنآ ات مدیم لوق تهب نم ۰ یتسه
 تهبهارنیا دد دشاب هتشاد ناکعا میارب

 بوخ نم اب هک هدب لوق طقف . منک كيک
 دنخبل مبورب «ینکن جا ردقنیآ « یشاب
 ردقچ رگم .. دوب هدش مارآ ریما . ینزب
 خرلگ قشع هسوسو لباقه رد تسناوتیم
 هب « هناخ تّوکس و تولخ . دروایب تفاط
 .درکیم كمك رتشیب زیما نبش میلست

 :ریماباتم هک رولنامه خرفگ

 ؛ لوطنبا اصوصخم وا . تفرگ
 ادوخ فرطب ار وآ ات تسشن

 ناکت كياب اد شنماد_دعپ
 شناونازو دز دانک شیاپ
 . داتفا ریما مشچ لباقم
 اد دارف شلباقم هک یاهنیلآ

 هب شمشچ دسب . درک هاگن
 یباداش و توارط . داتفا

 نا باتو بناب اد ریما خرلگ
 یاهوم ریز تخادنا تسد

 بقعب اد شناوسیگ اتکرح
 نآ اب شاهدیشک و دیفس

 هنیسو هنهرب ناوزاب . درک

 هک دنازرل اد 7 یروط

 :و مه تدوخ زا رکم -
 نیتسخن یارب ریما . سوبب

 اد شدوچو رد یزیچ هک درک
 ثان ساسحا كي - دوشیم
 . دوب هدمآرد ادصب وا دوجد

 ۲ رپ یهاگن ابو لاوئس ,زارب

 هاگن .تخود خرلگ مثچرد
 0 لاحب ات درکیم

 . دوب هتخودن و منچ رد

 ریما .دوب فرح ایندکی خرلک

 ن عاعش . دنکیم انش دراد

 . .دش هتفاب مه رد ریما
 76جتنش ینالوط نانچنآ

 ب هک .ینالوط

 ادخرلگ دایتخایب ریما

 رب سفن « خرفگ نت یامرت
 ارس :خراگ .درکتبس اد ریما
 : تفگ

 ۰ سوپبآ ارم اس

 سوه زا خرلک تدوص
 ۰ دروخیم ناکن راکشآ شیاهبل
 كي رد . تخوس وا یارب
 .درک شومارف اد زیچ همه
 ءاد شتارطاخ مامتو اد

 ۱۱ . هداد تسد اب یئاداوگ

 1 دوخ ناوناذ یود اد خرلگ
 ل ات دروآ نیئاپ اد شرس مادآ
 ان اما . دسوبب اد وا بهتلم

 ۱ داشرف سدنه» هناردپو نابرهم
 كب رد .دش هدنز شمشچ

 (یم وا ارج . دش رفتم
 دشاب هدارایبو هداچیبو نوبز

 زیاههسوسو لباقم رداد
 ریما هک یاهظحل رد . دنک



 «نائادرگر اکو اهملیف»تالاتمهلساسهرامشنیا راشتنااب_
 دنچ یط هک تالاقم نیارد  ميرسبیم ناباپ ار
 و نانادرگر اک راک یسررپ دیسر پاچب هلجم ربخا هرامش
 زد هک ار نانآ و میتخادرپ دنتخاس هک یتسخن یاههایف

 یتصرفهنبلا . میدرک یفرعم دندوبهنخاسملیفود لقادح امنیس /
 [ت رد اب .دناهداتفا رودبامنیسزا كنبا و هتخاس یمایف " دنچ هک یهورگ ۰ دماین شیپ رگیدیرایسب یفرعم یارب"

 و راذگ رانک ار ینادرگراک راکاپ و دننکیم راک "
 هدماين رد شیامنب ملیف كي زجب اهنآ زا هک رگید یهورگ "
 نودبلک تساهیهت تسد رد شملیف نیلوا زونه هکنآاب و"

 رابخاو بلاطم و تاحفص یالبال رد هلجم ناگدنناوخ دید
 .دنبایرد ار اهنآ مان دنناوتیمامنیس هراتس "

 تسا دنهوزرآ « بلطم نیا ندرب نایاپاب امنیس هراتس
 وگخسابزا هنیمز نیا رد هک دوخ ناگدنناوخ همه تالاوئسب
 .دشاب هداد خساپ « دننکیم لاوئس

 «هیکبیک» یاهملیف رد وا اپ كرتشم
 زاغآ «تسیکانرطخ نشد نز» و
 ..هوتیم

 بعدا فتا للف سیلوا
 «شوپهایسدزد» ملیفینادرگ اک هنیمز

 زوره تکشاب ارنآ هک تسا هدوب
 و هتخاس هیقاثیم وبدوتسایاررب یفوئو
 ره بترم روطب نونکات سپ-نآ .زا
 ناگدننک هیهت یاربملیف ود یکی هلاس
 زا هک هدومن ینادرگ راک نوگانوگ
 مص نیلتاق ناوتیم اهملیف نیا نایم
 ربمالس ۰ سرتم « مرحمان « دنیرگیم
 یاهمایف یلیخ و تعرح فرش« قشع
 دربمان از گیل

 رتالتهنیمز رد یتالیصحت یرداهب
 نیمهب دراد یئاپورا یاهروشک رد
 ودبرد نایاب تعجارم زا دعب تهج
 اب تا هنیمز رد ار شتلاعف رما
 یئاپورا یاهروثکزااروا هکیئوکسا
 كي زا دعب و دومن زاغآ هتخانشیم
 هرخالابیرفعج پورتابرگید یراکمه
 كنیاو دش هدناشک امنیس فرط هب
 عورشزا هک تسا لاسهدزاودزا شیب

 ینادرگ راک یهنیمزرد یئامنیستیلاعف
 روطب ارتیلاعف نیازونه هک درذگ یم ادصتبا اراهنییس تسا هتشاد ی
 . دهدیمهمادا ریگیپ,و. بترم..ینادرگراک و یمیزک اضز ید

 هک ینانادرگراک نایم زا 0 |
 رگ اشامت دنسپ درومناشباهمارفورآ
 هللا زیزع» هتفرگ رارةیناربا گ
 .دراد یصخاش یاج «ق

 رتائترد امنیس زا لبق هک یردا
 یرگیزاب یهنیمز رد و هتشاد

 یراکمهیرفعج و یئوکسا یاههر

 هسکتسا تاعوبطم یلاجنج هدنسون
 لاجنج و شکمشک یرس كي لابتدب
 داهنشيپاب ملین وتهامهلجم راشتتا زا دعب
 اتتنگ, ههجاوم اهملیف رد یرگیزاب
 ررکم تاداهنشیپ نیا رطاخب هرخالاپ
 تقما»ا لیفا ره: تک شاتر شهوت

 :ورف راذک رد«دریمیم

 هکدش نئمطم یتقو یلو دوب روابان
 یبلیخ و تسین یخود داهنشيپ نیا
 تساهدش وا هب یداهنشیپ نینچ یدج
 نتخاسودیدرگ راکب تسد دوز یلیخ
 تسج ناوتع تحت ار شملیف نیلوا

 «یئابطابطز یگناروش ۰ نیدرفتکرشاب
 زاغآ یمشاح ایرکز و یمادناریش
 راتخم یارب تسناوت بصعت .درک
 عقاو دیفم نادرگ راک ماقم رد
 فی شن راک نامه زا وا و
 ملاس یاهملیف نتخاس رب ار دوخ
 . دومن صخشم یراجت

 ثتیلاعف همادا نمض كنيا راتخم

 دد

 اهمایف ینادرکراک « رگیژاب ماقم رد
 ایف نونکامه ودهدیمهمادا زین ار
 زاغا ینادرگراکماقم رد ار یاهزات
 5 «شنسکاخ یبص» مانی تساهدرک
  :۲ ۰ یدرونامیاكيپنآرد

 | یاهفرحا ناگدنسبونزارافص 8
 ۱ من وا تسا تاعوطمشاسایو
 ماوا رف هقالع رطاحب لبق
 هنودش هدناشک راکنیا هب
 س بادرمرد دیشروخ» مانب ار
 داردیس تک ردابدوخ یاههصقزایکی

 ۱۲ تنیس

 و یریازج هناتسم ۰ شوروخ یرخف
 دیشروخ . تخاسزرواشک ی لعدمحم
 یراجت رظن زاهک دنچ ره بادرمر د

 دروآ تسدب یدابز تیقفوم تسناوتن
 ناونعب رافبص یاربلاح رهبیلو
 یدوزب و داتنا عقاورثوم نادرگ راک
 یرگیدمیف نتخاسیارب وازا تدحو
 مانبار مليفنیارافص هک دومن توعد
 زورعهبو هدیپس تکره اب «وهایه»
 دشروخهب تسنوهایه. . تخاسدا ژن هب

 فومرپ رافص یارب بادرم رد
 اس اتداد حیجرت وا یلو هی
 زلف ,شخاسب مادقا یرگیدمل هد

 بار یاهملیف یاوه و لاحا
 رتخاس یارباردوخ كنياو . دیامنن
  «دلدصاق» هب موسوم یملیف نینچ
 «یصیفر نح» زا یئویرانس ساسا
 2تا کما

 کنز زا اف
 5 نا ونعب

1 



 نآ صخاش هینومنهک هتشاد تیلاعف

 هک تسا هدوب «ناناولهپ لابرس»

 لایرس یارب یدایز یاهناتساد وا

 تساجرخ مک و تمیقنازرآ یاهملیف
 ملع هک تسایناکدودسم ۲

 ملیف اب هکنآ زا لبق یبایغ 8
 دنزب تسد یزاسلیف راکب «رفیک»
 و هتشادتیلاعف یناتسیسآ یهلیمز رد
 ؛یروتوم اضر هلمجنم ملیف دنچ رد
 رگیدملیف ودیکیولک [شاد «جولپ
 .دوبهدرک .یرای ار یئایمیک دوعسم

 نیلواناونعب دیاب نآزا هک رفیک
 روطنآ تسناوتن درک داب یبایغ راک
 تیقفوماب ماوت وایارب دیاشودیابهک
 «هخرسوم»وا یدعبملیفیلو دوش عقاو
 دنچره تشاد وایاربار تیقفوم نپا
 ناربجیارب دوب هدومن یعس یبایغ هک
 حالطصاب و دنسپمدرمیملیف رفیکتسکش

 مدرم راک نیمه رد یلودزاسبیتراجت . 1
 دادعتسا و قوذ زایئاههفاش ۰ وا دنسپ

 نابامن وجون و دعتسم نادرگ راک كي
 داهنشيپ اب هخرسوم زا دعب یبایغ .دوب
 هک تشگ ههجاوم هدننک هیهت دنچ

 یدعهماهشیپ اهنآ نایم زا وا

 فن هه ملیف نتخاش یار اد یخ

۱ 
۱ 
۱ 
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 طخ یور رفن هس ندومن هدامآ اپ
 مانب تسآ یاهزات ملیف نتخاس ددس رد

 و هژوس یور ایتدم هک «جاوم»
 . تساهدرک راک نآ یویرانس

 یلبقع یضترم

 یدارفازا یکیمه یلیقع یضترم 8
 هدرک ءاورش زا ادتبا هک تسا

 راک هتسناوت رگیزاب ناونعب سپس و

. 

 مدناشک امنیس فرطن ییسو دومن زاغآ
 یرتگیزاب زا ادتبا امنیس رد

 سپس و دومن زاغآ یسیونویرانس و

 دوب یراکنیا و دروآور ینادرگ راکب
 ویرانس و یرگیزاب راک زاوج رد هک
 .درکزاغآ یسیون

 وا .دش

 یورب زونه هک درادان ولامشپ درک
 مانبوا یدعبملیف یلو هدماین نارکا
 نیسح . دیفمنمهب نآرد هک تازاجم
 دندرکیم یزاب شدوخو هلاه « لیگ
 متلیف نیاو تسا : هدش هداد_شیامن

 ینادرگ راک ماقم رد وا یارب تسناوت |

 هتفهنیازاهدازمیخف . دتفا عقاو رثوم

 هدرک زاغآ ار یاهزاتملیفینادزگر اک

 رطاخب و دیامن تیبثتامنیسرد ار دوخ هگنبق تسدیرف مانی تسا
 «یلپت» .ملیف رددوخریگمثچ یزاب
 زاا دعب یلیقع .دریگب ساپس هزیاج
 رگیزابناونعب امنیس ردتبناوتهکنآ
 تسد دروآ تسدب یمکحتسم یاج
 شراکنیا ژاغآرس و هز ینادرکراکب
 یورعب لاسمآ هک دوب «هلنماف» ملیف

 تیقنوم زین راک نیاردودمآ نارکا
 شیامن زادعبهکیروطب . دروآ تسدب
 زا نوک انوکتاداهنشیپلیس اب ملیف
 وتثگ ههجاوم ناگدننک هیهت بناج
 تک_شابار «هاتگیب» .لیف هلصافالب وا
 هکدرک یتادرگ راک .هدیپس و شدوخ

 یلیقعیضترم . تسا شیامن هدامآ. كنیا

 «نمایاج» ملیفنتخاسلوخشمنونک مه
 دتولاینورسزا یتویرانس

 لا «اهمدا یا» مليفزينیدوزبو دشابیم

 ۱ تا یوم دهاوخ تار
 یرگیزابراک راوج رداز ینادرگراک

 مافم رد نونکامهو دهدیم همادا
 ءیقرشدرم» یاهملیفزیئوا زا رگیزاب
 یباتفآ بح و ولامشپ « «یگنرف نز
 . تسا شیامن هدامآ

 دهاجم ریما  وجلد دمحم

 ساسارب

 اپ
 یلاس دنچ رگیدکیاب و كرتشم روطب
 :داهدومن زاغآ اریزاسملیف راک تسا

 تسک «ناراید ملیف ابهکنآ زا لبق
 یتاعوبطم تیلاعف یراک ِ
 روطب مه عقوننآ اقافتا و دناهتشاد
 تیلاعفرگیدکی یراکمهاب و ككرتفم
 نیدب ار یئالاقم و اهناتساد و دنتشاد

 . دنتشونیم یکارتشا تروص
 و و علم شد راقا هک ول ام

 ملیف اب امنیس رد ار ناشراک دهاجم
 رب هوالسع هک دندومن زاغآ ناراپ

 ناشدوخ مه ارنآیویرانس ینادرگراک
 نیا رب هوالع وجلدودندوب هتشون
 یزاب مهارنآ یلصا شقن دوخ اهراک
 یاهملیفرد هکدوبیراک نيا و درکیم
 زره یاهفلع و نابیرغ به شیدعب
 همادآ زین اهدعب و تسا هداد همادا مه

 هداز میخف یدهم

 زا رگیدیکی زین هدازمیخف
 . داد دهاوخ هک تسا ناریا یامنیس نانادرگ راک

 رثامت زا ار دوخ یرنه راک تسخن لس نوک ات دعجم و وجلد

 ینادرگ راک هدازمیخفهک یملیفنیلوا

 ابی ناریا یامنیب نا هرک زا

  تسناوبم یدودحا ات هک ناسنا |ا
 رد یدمحم راک عورش |ا

 اهفلع و نابیرغ بش « نارای
 رارق قبط و دناهتخاس ار
 ات یاهملیف یدوزب دنراد هک

 « هیقاثیم ویدوتسا یارب مه

 رف دومحم و لعشم یئامنیس
 . تخاس دنهاوخ

 و مرندهاجمو وجلد
 ۱ راغآ ناریا یاب رد اد
 لاشیاهراک مامت یلسا طخ هک
 ۳هصتو هدشانب بس و مرف نیا

 نیا زا نارگاشامت هک ینامز ات

 « دنپامنیم لابقتسا كبس و
 رتهبو رتلعاک روطب راب

 ۱ وا هزات ملیف هس شیامن اب
 اراک رپ «هحلسا و یرابجا هدننار

 اب ءارمهو هتشاد تیلاعف
 اور هبسیپدنچیرتاثت روتامآ
 راک یدمحم « تساء دروآ

 و یسونوپرانس زا ادتبا ار
 ؟اراکش اب سپس ودومن زاغآ
 دعب . درک یگ هدنزاسهب مادقا

 7 فرط زا وا «دتفا عقاو
 [ اف نتخاس یارب نوگ انوگ
 19اک زایئاههنومن هک ده
 ۲ رش اب «هظحل نیرخ"» ناوتیم

 "9و مفخ» « یدرونامیا كيب
 + «رورش» داردیعستکرش اب
 » زوریف و ناوغزا « نامیپ
 هدننار «دیفم نمهب تکرش اب
 ۱» قوئو رهچونم تکرش اب,

 ) و شوروخيرخف و دیفم
 یروپ و دیفم نمهب تکرش
 زا یدبحم دوخ هک دربمان

 ار هظحل نیرخآ رد شیاهملیف

 رطاخب ار یکشم و كينکت
 شاهدش باسح تخادرپ و

 ددنسپیم شپرگید یاهراک
 ازا نونک ات هک یئاهملیف زجب
 . تساهدماین رد



 ریخا یاه هننفه رد امنیس هدانس یاهفرح [] "
 , فوطعهدوخب ار ,لفاحم همه هجوت هک یدنت یاهتشادد

 یاهملیف نانادرگراک نمجنا هک دش پبس تسا

 یعامتجا تایحب دوخ نوگ هنوگ یاهتسشن رد
 غیت كيدزن نینچ نیا هکنآ یارب و دنهد تیمسر

 «دنریگنرارق لوئسمیاههاگتسد و تاعوبطمهلمح و ٍزا
 دوجوبیاهمان داینب موبو زرم نیا نانادرگ راک راک

 داب نیتسخن یارب هک ینانادرگراک تیلاعف زاو ؛
 و هدرک یریتولج دنروآ یور یزاسملیف داکب دنهاو
 ودنهد راک هزاجا ینیعم طباوضو طیارش تحت نا
 یزاسملیف داک رد یناشخرد همانراک هکنانآ تیلامق

 ینادرگراک داکب دنراذگن و هدومن یریگولج دنا

 یاهتخبرمهرد و وشبلب عضویلصا تلعتسین دید,

 ظفح رطاخب «< دننسه یناگدننک هیهن هدمآ دوچ :
 دنرضاح < دوخ موزل درومیاهملیفنیمان و رتشیب 4
 توعدینادرگراک راکب اد یاهبرجت نودبو درخیب دا
 هدرپس نانآ تیافکیب تسدب اد دوخ هبامرسو

 .دنزاس مولعمان شیپ زا شیپ اریناریا ملیف تشد

 دادعت «ناربا یامنیس دوجومعضوب مينکفايب ی
 هدوزفا اهنت هن ریخا یاهلاس یط رد ملیف ناگدننک

 هدیشخب شیاقلب ار داک نیا یاطع یهورگ هکلب « ۶
 نمجناءاضعا تسیلرد ناشمان هنانآ و دناهدیشک
 .دنرادن یتیلاعف یهورگ زین دروخبم م

 مقد زا هکنآ اب « یناریایاهملیف نارگیزاب دادعت
 و دتمتیلاعف یاراد هکنانآ ادهعم «تسا نوزفا

 .دنکیمن زواجت تسد ناتشگنا دادعت زا دنتسه یموادم
 ناشدادعت ردقنآ ۰ دنلوفشم یسیونویرانسهفرحب هکنانآ

 ناشتقوراک یارب لبق هامراهچ زا یتسیاب هک تسادلدنا
 ۱ - دومنورزد ار

 رفن ۸ زا ناشدادعت دنلوفش# ینف یاهراکب هکیناسک

 هیهت ملیف ۸۰ یارب ینونآ هدنزاسو دنکیمن زواجت
 : .تسین رتشیب رفن كب لاسرد هدش

 «هجارم هکینامزاسوویدوتسار هرد لباقم رد اما
 .دنراک رظننم و هداتسیا فصبنادرگر اک یدادعت دینکیم
 هن « دهاوخیم دلردم هن هک تساهتشر نیا اهنت اریز
 « منادرگر اک یئوگب تسیفاک اهنت . مزال رحبت هن و هبرجت
 . تنسحا « ؛تسا حیحص دنبوگب همه

 هک یددعتم و.نوگانوگ "یاهملیف «تسیچراک هجیتن
 هکنآزج و درادن یاهجیتن رگاشامت رکف ندرکفرحنم زج
 . هنیلصاح دشکب !رقهقبار ناربا یامنیس

 دیکات مه زاب و تساهتشون اهراب امنیس هراتس

 یامنیس یاه كرهاش دد یاهزات نوخیتسیاب رگا «دنکیم
 «اهلوصولالهس تسد تیمطاف اب یتسیاپ «دمدب ناریا
 اد یاهتنهودو یاهتفه كي نانادرگراک و اههدننک مهرس

 تیعطاق اب یتسیاب .درک هاتوک ناربا یامنیس رش زا
 و  درکن ار یاهدع یلوپیب « یراکیبباسح و درک لمع
 ودرکادج ینادرگراک باسح زااراه تقافر 3 اه یتسود
 ؛تیحالص هک یفورگ راکب« یبالقنا مرفرثكب اب هرابکی
 ات داد همتاخ دنرادن اد ناریا یامنیم رد یزاسملیف

 ندشرتهب هاد دد كچوک ماگكي هدشرکا یتح ناوتب
 , تشادرب ناریا یامنیس

 تسا هاز یلیخ «لمع»ات «فرح»زا
 همت ملیف رگا دنتفگ . دنتسه یناربآ

 هیهت هزاجا لاسود «دش فیقوت یاهدننک

 و دش یناکیاب مهفرح نیا « درادن ملیف

 هحفصمهزاب الاح و دیدرگن یلمعو دش مامت
 لمخمهالک «هدمآ رد ادصب ون زا یمیدت

  عونمم هبارخ - عونمم وقاچ -جولمم

 رد یزاسلیف راک فیکو مک زا ایآ ههناب
 .ریخای دراد عالطا كلم نیا

 یامنیس دوشیمن هک فرح اب اهنت
 ریخآ یاهلان یطرد ۰ درکحالصا او ناربا
 هدش هتشونو هتفگ اهنرح نیا زا رایسب
 .لبف تزدق وک و اونش شوگ وک امآ

 فیقوت ینادرگراک ملیف رگا دش هتفگ
 یمن هداد راک هزاجا واب یلاس دنچ دش

 دوشعیرنسس یتسیاب اهملیف و
 یئاهنیص نینچ یازاد هک
 . دوشهداد شپامن درادگ مس

 زعینم دوو زا عونمبیکس هک زیرزح تسودنیا هک .میرکا 11۳
 نز و ِ

 وکشرپ هسامح « ازع هام «مرحم

 ب اهبلفو دریکیم ناج (ع) یلعنب
 یادن اد اهشوگ و دوشیم هجوتم
 ۲ وا یگنادرهو تماهشو یدازآ
 .دنکیم تداشرو ساسحا

 نادیهش یاهیزابناچ نامکیب
 « االسانید داختفارپ خیرات رد

 دوخب ار ینمظعرپ و ناشخرد

 تشذگ زا دعب و تسأهداد

 بن ناهج ناناملسیاهکشا زونه

 خب هک دوشیم ینادرم توتفرپ

 هداپس اب و هدرک یگدانسیا نمشد

 دندروآ رد ونازباد یمظع رکشل
 دنداد ناشن ار قح فرح یمقاو

 >  هلجم ناگدنسیون یاروش
 ۲" اب یلاهزور :نینچ رد لاسره
 برک نادیهش یاهیزابناج هرطاخ
 رب و دنیبیم یداوگوسو هودنا دد
 دورد تیرح و یدازآ نازرابم

 .دتس رفیم

 تخ هبهتنا ریدمیا رب
 .دیروآ دوجوب

 "یکی هتشذگ هتفح 8

 ارب هک یناربا یاهملیف هیهت
 نیا یارب و دو, هتفر یاهناخ
 هتف رگ هزاجا هناخ دختسم

 وربملیف یارب لزنمندید لوفشم
 هدشورربود هناخمناخ اب

 وحست قیاس ناونعبار

 هبالو زجع هیهت ریدم
 ؟نرا مرجب اه یوو هدرکن لوبت
 یرتسگداد: هطوبرم هدنورپ اب
 هدوب

 ارد یزاسملیف راک هنافساتم
 "9 شزرا یبوهداتفااپ شیپ. ردقنآ

 امزاسو لوئسم ماقم چیه هک

 هکار میظع و هدرتسگ راک نیا

 ام يعانمستجاو یگنهرف تایح

 ابنآ یارب وهتخانشن تیمسرپ
 بس نیمهب .ودنتسین :لئاق یعامتجا
 بهکار هّیهت ناریدم فک مينکیم

 اراوتسا اهنآ شودب



 لتقمرجب هک « یرارف ینادنز « ی
 .مدرک مامت «دوبهدش موکحم دبا |

 هک یتربور «مدوب منامتزاپآ مزاع
 وقاچابارم دوب هدش ناهنپ نم نی
 هک دیوگب نمب تساوخیم وا .درک

 هک مدیمهف وا یاهفریما زا . تسا ب
 یاضعا زا نمروگ ینامورولیس |)

 د.!هتشادتسد راک نیارد ایفام هل
 اهنن ۰ نمهرف ادنیل مانب یاهصاق

 نمو دوب هدش دوقفم « لتف نیا
 راتفرگ نم .منکادیپ ار وا متفرگ
 دندرک ینادنز ارم اهنآ . ۳

 زا متسناون هک دنشکب ارم ۱
 شیدناتسا ناوتس .منک رارف ۳ ۱
 هک دوب هدربیپ یقیرطب يهاگ | هرا

 ماهدرک ناهنپ یئاج ردار ینربوا |
 .دنک تباث ار یزیچ تسناوتیمن

 دکسیرومام نا نیر كن
 هراباک هبو منخیرک درکیم پیقعت

 اجنآرد .ادنیل هکیئاج . تفر وابرلآ

)۱۲( 
 «همانزور ردارم شرافس « نوسناچ -

 نابابخ دراو هکیلاح رد . دینکن شو
 ادص یسکات كي اتسد هراشا اب و |

 قيفو شابن تحاران " متفک مدوخب
 كلی وت شرافس یارب مدش تحاد

 درب مهاوخ راکب هملک نوب
 ؛دش هتساک مناچیه زا یسکات رد

 رد « منک هلجع دایز متشادن هزاچآ |

 ات مدرکیم ربص, یتدم یتسبابیم لوا
 ینسیاب نینچمه و منزب نفلت واب ملا
 وا رثا « متفریم شیپ مرن د (ادآ 4

 یوزرآانثملیم دشابهدناوخ ای .اه
 . تشاد دهاوخن ار*

 هک مدرکیم رانفر دیابیم یروط كي"
 هسچ اما «دنک ادیپ یناپمس نما ك

 هک موب نئمطم «رکید روط هچ و رولا
 واایآ ه7 دیمهف مهاوخ ندرک نفلت نیا

 باوج رگا « هن ای دنادیم یزیچ

 زاهدش یفیرط رهب ینسبابیم ؛دوب
 .مشکب نوریب فرح

 كشومميافیزاب نیا متساوخيمن "نه
 هتسا مزال هک هچنآ زا رتشیپ هلاث
 . .دنک ادیپ 4

 فده نودب یتدم. هک یسکانهدننار

 دش اجباجیمکنامرف هتشپ « دوب هد
 : تفگ ینجاران

 3 مورب اجک
 زاو متخادنا نفلت هرامش هب یهاگن ۱

 هلحم كيب طوبرم هک مدیمهف هرهآ
 هبدشابیم رهش زک رمیبرف تمسقرد ۴

 .دناربهلعم نیا فرطب هک متنفگ هدنپ
 فده هکنیا نودب  .دمب هیتر 1

 هک یتخردرپ هچوکرد مشاب

 .مدزیممدق «دندوبمارآ و تکاس شیاه4

 هم یاوه نیبار ناشهار دیشروخ دار

 كي دیونو دندرکیم زاب وگاکیشیبم د

 ناتسادنیرتارحام رب وند رت یوق
 ریخ ۱ نرق مبن,یت انح

 مهنم؛ مدرکرکف « «دندادیم ۱ریباتفآ زود

 یدیماان زا یکیرات هم ردار بش رساترس
 عورش یدیما هنزور الاح و مدوب نادرگرس

 یکچوک هفاک .دوبهدرک یناشفا رون هب
 یاهشوگر د دوب زاب حبص تقونا ات هکار
 كي ان مدش نآ دراویروف و مدرکفشک

 .مشونب غاد هوهف ناجنف
 درکیم هرادا ار هفاک «۶ یکناوج

 هجوتنمب تسناوتن هکدوب دولآ باوخردقنآ
 تحاد ملایخ تهج نیمهب « دشابهتشاد
 . دوب

 «هانزورملاطمو هوهق فرصاب ارمتفو
 راهظا زا هکیلاح رد .م دنارذت حبص یاه

 تماقا لحم هرابرد مراکمه ناراگنربخ رظن

 مدوبهدمآ فیکس یتربورنینچمه ومدوخ
 اد مریبدرس نیگمشخ هفایف متسناوتیم

 هتسناوتبیقر یاه همانزور هک منک مسج»
 .دننزبمطل لکینورک یمانشوگ هب دندوب
 «؟درکیم تنعل ارم لد هت زا وا مه دیاش
 .مدوبهدش اه یتحاران نیا ثعاب

 میمصت مین و تشه تعاس دودح رد

 ۳ رکفنیااب « منزب نفلت هلرتخذب هک متفرگ

 حبص هک یمدرم بلغا لثم مه وا رئا هک
 هب روبچم ینفلت تمحازم رثا رد دوز
 باوج تینابصع اب « دنوشیم ندش رادیب

 تفوو هتشاذگ ار یشوگ یروف دهدب ارم
 باختنا وآ ابندرک تبحص یارب ار یرگید
 .منک

 «متفرگیم ارن فلت یاههرامشهک یتفو

 دلرتخد نفلت ككنز « دندیزرلیم مناتشگنا

 یشوگ « دمآرد ادصب راب نیمتسیب یارب
 یلبخ شباوخ اعقاو وا ای .متشاذگ ار

 اربش نآ هکنیا ای و دوب نیگنس و قیمع

 زارتدب یلیخ ایو دوب هدماین هناخب الصا
 , نآ

 هک دشاب .رتهب یلیخ دیاش مدرک رعف
 .منک تاقالم ار واو مورب شنامتراپآ هب
 نم اب هک منکیضاد اد وا متسناوتیم دیاش

 سردآ متسناوتیم هنوگچ . دنک تبحص

 رتهب مدرک رکف منک ادیپ اد وا نامتراپآ
 «منک لاوئس نفلت زکرم تاعالطا زا تسا
 و مدادیم ماجنا البق یتسیابیم هک یراک

 بولط*هجیتنهب رتدوزیلیخ هلیسونیدب_دیاش
 .مدیسریم
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 و متفرگ ار نفلت زکرم تاعالطا
 هکیروطنآار درتخد مان و نفلت هرامش

 ذگ اهنآ هب دوب هدش هتشون تشاددای
 زا دعبنفلت تاعالطایدصتم هلرتخدیادص

 یمهک دن هدینش هرابود یاهیناث دنچ
 نفلترتفد رد یمان نینچ افآ مفسانم -

 كلرتخد نیا « مان :متفگ مدوخب . تسین
 قارب فلتخم "مان نویلیم كي كاچوک
 «منیبهب نک ربص « هدرک باخننا شدوخ
 «نمهرفادنیل .تشاد مه رگبد مسا كي وا

 رتبخد زا .تسوا یقیقح مان نیا دیاش
 نیا تحت هک مدرک شهاوخ نفلت یدصتم
 دنک وجتسچ مان

 نتشونلوفشمهک ینفو « دوب نماب قح
 دوب هدنامن یزیچ مدوبنههرفادنیل سردآ
 ندیصفر هب عورش نفلت كسوپک رد هک
 . مک

 هک مداد تمحز یمک مدوخب سپس

 وا هک ینابایخ هب منک زکرمتم ار مراکفا
 كي هک ار وا هناخو متفر درکیم یقدنز
 , متفای یناسآ هب «دوب یرجآ هناخ

 > كي مداد راشف ارهناخ كئز یتفو

 رد كزان یاهبلاب ریپ و كچوک مناخ
 یوسق لامتحا هب « درک زاب میورب ار

  یلیخ ار مدوخ .دوب ادنیل هناخبحاص

 واهب ینیربش دنخبلو مداد ناشن نابرهم
 ردیعالطا یفالت یاجب هکنیا دیما «ب مدز

 ج
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 یئاکبرمآ فورعم داگنربخ وهدنسب وف نوسناجتناه:هتشون

 دراذگب مرایتخا

 یمناخ رتخد نم « مناخ ریخپ چبص -

 .منکیم وجتسج نمهرف مانب اد
 . تسین اجنیا وا
 ه ریخنمب یروط نز ریپ فرح نیااب

 هدشهتشون مایناشیپ یود هکنیا لثم دش

 .ماهدناسرلتقبریت اب رس تشپ زاار یسکهک

 زاب رتشیب هدنخ زا ار منامد نیا دوجواب

 مدرک |
 مدوبراودیما «دش دبهچ « خآ بت

 یعقومهچدینادیم « منیبب زورما ار وا هک
 ٩ ددرگیمرب هناخب

 هاب

 ابنم هک ددنبب اد رد تساوخ دیو

 : متفگ دنخبلابو مدرک یریگولج تمیالم

 نم هک دینکیم رکف امش هیاش -

 یزیچ امشب مهاوخیم و متسه یلاج هدنیامن
 - نآ ریظن اي و مشورفب

 رثا وا دد یمک مفرح نيا هکنیا لثم

 نظ ءوس زا یکاح هریت هاگن نوچ تشاذگ

 واکجنک و هناتسود و داد تلاح رییفت وا

 : مداد همادا مفرحب یهرگ نحلاب .دش

 فرط زا نم . تسین دوظتیا اما -

 اب (راروپ متنوک) یرادوبملیف ویدوتسا

 یاه ملیف هک متسه دودحم تیلوئسم

 و دنکیم هسیهت نویزیولت یارب یتاغیلبت

 نیهرف مناخ متشادلیم_ یلیختهجنیمهب
 ایآ هک مسرپب ناشیا زاو منک تاقالم ار

 تکرش ام یاه ملیف رد هک دنتسه لیام
 ی

 یبوخ رثا نویزیولن زیمآرحس هملک

 : دیشخب وا رد
 زا امش هک الاح بوخ رایسب .. هوا -

 چیه انئمطم سپ دیئایم" نویزیولت فرط
 مناخدینادیم « دمآ دهاوخن شیپ یلاکشا

 تسا و بوخ رایسب رتخد نمهرف
 تساجک وا هک ميوگيمن یسک رهب نم و

 ینابایخیاهرتخد نیا زاوا دنکیمراکچ و

 مه امش اب الماک هراب نیا رد

 دیئوکب نمب دیناوتیم یلو متسه هدیقع

 . .ددرگیمرب هناخب عفوم هچ هک
 الصا بشما وا

 هناخبشراکر س

 . منادیمن الفاک -

 زا هزات دباوخب تسناوئت

 رس هرابود دیاب تفگ نمب هک دوب هدمآ

 اشوکو یعاس رتخد كي وا . دورب نیرمت

 .. اقآ .تسا

 مدوب هداد مدوخ تسد داک هکنیا لثم

 داکب هناخ بحاض نزریپ هناچ) متشاذگهک

 : مدرک عطق ار شفرح تمحزب دبفایپ
 نمبدیناوتب دیاش اما « هتبلا « هلب -

 مناوتيمن نم ؟دنکیمراک اجک و !هک دیئوکب
 ۰ مریگب سامت وا ابو مورب اجنآ هب

 بولک نيا ذا یکی رد ۰ تسا حضاو

 اجنآزا < هدش زاب اه یگزات هک تسا اه

 جداخرد یناج كيرد .بولک نیا دصقریم
 ناس) شمسا منامت" « هتفرگ یارق رهش

 . تسا (نایتساپس
 اد مسا نیا هک دیسر .مرظنب روطتیا

  مدوبن نئمط» الماک اما ماهدینش یئاج

 ار پولک نیا نم منکیم نامک -

 ؟ تسیدیدج پولک دینفگ مسانشیم

 مرطاخب ؟دزیم فرح متشاد هکیعقوم
 نیارد. ماهدینشاجک اد مان نیا هک دمآ

 ینابیزدنددمرایسب پولک مدینش هلب
 انئمطم هک تسا یدرمب قلعتم نآ .تسا

 دولیس دیاهدناوخ اد شمسا اههمانزور رد

 3هولسابخ
 تسرد هک متشاد اد ساسحا نیا نم

 مندرگب یبانط و" ماهتسشن هلن طسو رد

 نیادد ۰ دوشیم رتكانتهظحلره هک هداتفا

 وگاکیش رهش زکرم ذا هشوک كي رد هظحل

 ینامشچ ابشربورود شابواو نمروگی نام

 هظحلنیارد « دنتشکیم نم لابندب داب دلرم

 رسه تثروص هب یبآ مروفینوا رد ینادرم
 ناتسود تاقالمب « دندشيم هریخ یرنگهر

 همانزود هرادا نامتخاسو دنتفریم نم

 هفاک زا ایو دندرکیم وروریز ار لکیندرک

 . دندروآیمردرس تسا نمقوتاپ هک یناه

 شیدسناتسا ناوتس هلثحل نیا رد

 رد یهاگآ دیدج نیرومام هب یتاروتسد

 ره و هشوگ ره هک دادیم یصخش سابل

 نیادد « دندرگب ار وتاکیش زا یخادوس

 زکرمرد شراک رتفد رد رولیسكين هظحل

 زا رگید هتسد كي و دوب هتسشن ایفام

 هدرک اهر ار نادجویبو رکفیب ناشک مدآ

 دننک بیقعت ار یدیدج یاپ در هک دوب

 هریاد نیا زکرمب یتسیابیم تسرد الاح و

 پولک كي هب « متفریم هلانرطخ 5 روجان
 (نایتسابس ناس) مانب رهش جراخ رد هنابش

 هدایپ منامتراپآ یاه یکیدزن رد یسکات زا

 لیبدوتا هدش دوط ره دیابیم نم « مدش

 مهنآلدموهرامش نیبعت دوطبهک اد مدوخ

 رب «دوب سیلپ دارفا سرتسد رد اچیمه

 ندرکكسير رکفزا یتسیابیهنرکید:متشادیم

 .دنچفرظ رد «مدروآیم درد اد مدوخرس
 یاهشوگ ره رد متشاد :تقو هک یتعاس

 « متفریم هک اج ره ایو اه نابایخ زا

 كسيد ار /دوخ ناج یهاوخن یهاوخ

 مدرسکیم
 متفریبتوبکنع هدیئترات هب دیاب هک الاح

 هرابوداتعرسب دوب جایتحا رکا متشاد لیم

 متسناوتیمن یتیعفوم نینچ ردو موش جراخ
 دد ملیبموتا .مشکب ار یسکات كي داظتنا

 رد منامترابآ هک ینامتخاس یاه یکیدزن
 هدش كراپ نابایخ دانک تشاد دارق نآ

 متشاد راظتنا هکیروطنامه ارنآ هک دوب

 تشرد سیلپ كي اب "مدید دوخ یاجرس

 الصا «درکیم دومناد هک نآ رانک لکیه

 .درادن یزیچ هب یاهجوت و تسین اجنآ

 در یلایخیب اب شیور یولچ زا هکتقو
 - دیدن ارم مدشیم

 شیپ هک یناه فافتا تمسق نیا زا

 یدوجوابو دمآیمن مشوخ چیه < دوب هدمآ
 لثاق یتیمها شیدناتسا ناوتس یارب هک

 مدرکیم لوبق یتسیاب اد هنکن نیا مدوبت

 نم و دوب یسانش هفیظد سیلپ وا هک

 بوخ یلیخ از شراک وا هک متسنادیم

 بلفآلاحلماش عوضوم نیاو دهدیم ماجنا
 نینچ نتسناد امادشیم زین وا ناتسدریز

 دوبن دنیآ شوخ دایز نم یارب یت

 ماجنا متساوخیم هک یراک زا صوصخب

 مهدسب
 هدایپرانک زا باتفآ رون ريز دد نم

 یمشچریز و مداد همادا مدوخ هاربور

 هکنیا نودب وا «مدوب سیلپ رومام هجوتم

 ارم یلو درکیبم هاگن نمب « داهدب ناشن

 «تشادن ارنآ راظتنا الصا دیاش تخانشن

 همه و تسا سیلپ بیقعت تحتهکیدرم

 دوطنیانشور زور دد دندرکیم شلابند اج

 دد مهنآ « دنزب مدق نابایخرد لایخیب
 ش !هناخ یاه یکیدزن

 هاگن ارم زونه سیلپ دومام هکیعقوم

 «مشکبسفن مناوتیمن هک ار یتلاح . درکیم

 زابناهداب هک مداد ناشن و منفرگ مدوخب

 و مناوتیمن یلو معلب هب اراوه .مهاوخیم

 مناتسدو مداد نوریب یاهفخ یادص دعب

 مدقدنچ سپس و متشاذگ مبلق یود ار

 .مداتفا نیمزب یتخسبو مدروخ ولتولت

 درک هلجع میوسب ار یک

 ۱۳۰ . هزامش ب 0

 جن راس : همجرت

 هنوگچ وا هک منک سح متسناوتی مو

 داتفر ذرط ان دنکیم وجتسج شزفم
 1 رطاخب ار هدز هنکس صاخشا

 هکیرونامه وا مدوب داودیما نم

 ارگ داب اد هیلوا یاه كمك سیلپ
 نم قود و دییسر نمب وا دنک راتفر

  ۲ تشپ هب یمارآ هب ارمو دش

 ؟رهچبشهاگن زیچ ره زا لبق

 >1 نیاذا شیب نم هدش هریخ نآهبو

 9 3وبهدش مخ نم یود وا « متشادن

 هاو میوناز هک دوبن لکشه نم یارب
 5 جیگ هب یتخسب ٩ منک دنلب
 !!میورب شوهیب دعبود رک یاهلان دا
 لکیه ربز زا اد مدوخ هکیتفو

 متفگ « مدش دنلب میاج زاو درک

 لا - قیفر مفساتم یلیخ -
 .. تشاددرد وت زا رتشیبنم

 و ندروخ فس 7یارب اما

 اوسو مدیود ملیبموتا فرطب هلجع اب

 ؛ لاجشوخ ۰ مدناد تعرسب و مدش

 هر تشپیتدب» زادعب متسناوتیم
 یارب هک مدوب لاحشوخ و منيشنب

 ؟ب یتحار سفن متسناوتیییهاتوک

 ات متشاد جایتحا تقوب نم

 میفتسم یتسیابیم دعبب نیاذاو

 5 یزیچ ره الاح . متفریم فده

 , دوب توافتيب میارب داتفایم

 ایسنآس پولک یولج ار ملیبموتا

 ااجتآ یاهظحل « منفرد نآ یدورو دد

 ا؟لخادهب یهاگن و ؟دز شتآ یراکیسو

 متخادسنا

 ۱و تسینایپ كي متسناوتیه نم
 ال هک هصافر نارتخد ذا یاهدع

 یوراگ منیپب < دنتشادرب رد

 كجوک ساط هلک درم كي .دندوب

 رد هیقب

 هراس



 تاقبطزا یاهراپ یارب لاوئس نیا رز
 هلئسم الوصا هکهدمآ شیپ مدرم

 نیارتاتب 1 تا «وبرانس» زا

 منادرهبارجام يياحیرشد هب دابا

 تسایناظحل حرش « دومرفدیهاوخ هنحا
 تیم هک اریناهارجامویراتس هل

 قافتا نانامرهق .یارب ملیف لرطرد
 تسرد و هدروآهد ریرحت هتشرب

 هدننک هیهت و نادرگراک هظحل

 سیون:وبراتسراک رتفد دراو ول
 :دنزادرپیم ثجیب و رج هب وا ابو دن
 هدنسون بانج بخ : نادرگ راک

 رآ تسه یچیچ ملی ۲
 اهندآ و اهناسنا : هدنسیوت

 و هدیدن یاهزیچ قحب : هدننک هیهت
 هناسنا یمدآره یباسخدرم بخ |

 ذا نم روظنم یلو ۰. هلپ
 و هم هک دنتسه ینادوحوم نو

 یمدآره نیاربانب « دنراد یرشپ

 مدآ مدرم بلغا هکنیاامک تسیث

 ناتسنا فی ؛:دنتسیت ناسا لو

 زواجتنارگید قوقح هبهن « هکیم غ
 هسب هن هکیم دوز یسکهب هن

 یضارشلدهن « هنکیم ذواجت یسک نیم
 نیب زا ثانج یون /درم یاهنووج هش

 .. هکنیان

 ! نک زمرت ؛اباب نکزمرت * نادرگراک
 !یزاس یذما الاح نیمهزآ « ردارب نب

 هک یثاباب نوا یلو «مراد لوبتاز فا
 یرت دایم هرخیم ودک هبخت میثو

 نیا + ششرگ هنکب قشع تیاسودا
 ۱ تسین داکهدب اهف

 مسا ۰::ا نوج اقآهتسرد :ه دینک +

 «اهمدآ» دادن « اهناسنا» دادباپ
 هک «هشاب مضه لباف یچاشامت یاربا

 ۱ نریگن هجیگلگ اهیکل
 یاهمدآ» رادب الصا : .نادرگ راک

 « هفطام

 ۲ تفرعماب یاهمدآاب ۰ هدنش هیهت

 نا

 و تس رانس یارحام

 هدننک هیهت
 , . یناثدوب, ۰م زازنط ناتسادكاب

 ..  هخآ : هدنسون

 ۰.۱ دش عورش زاب * هدننکهیهت
 « هرتشیب ون زا نومهبرجتام «نوجاقآ

 «ویرانس» اتراهچ ترمع مامت یوت زکاوت

 او داتنه# و دضیسام ۱ 6 یتشو یفافشا

 یتقو رثگرزب هب ۰. مترکون «میتخاس ملیف
 مشچ ردقنآ « مشچوکب هکیم یزیچ هب
 ۱ ,نکن یدیفس

 یاهمدآ منیا « نیئامرفپ : هدنسیون

 تفرعم اب امزور نیا .نوچ ۰« هفطاع اب
 ماوخیمنم نکیم نوخلزفتالتشمهب _هب

 هالکزا مدرم هکی دء ولجهربیسراف ملیف
 هنحص و هنوخ روزو یشک هرادق ویلمخم
 ۰ ندشهتسخ ینزهنیس

 1 .دندومرفیم بلخ .: نادرگراک
 یاهغارچ هکنیا ضجمب : هدنسیون

 رازابهنحص هدربهشیمشوماخ  نلاس
 ء هدب نوشنور «اهزودیسرا»

 دصتفهو  رازههسشافک نسح هکنپاهساو

 هک وشزافمرد رسا ( هراکبلط نم زا نموت
 تبباب میرالیم وشیهگآ لوپ میدب نوشن
 ۱ شیلط

 ۲ هخن 1۳: هدنسیون
 مرک ونا هخآ تفگ قاب : هدننک هیه

 اب یهدشن مولعمای
 :.ندرزاین راشف تهب تاراکبلط ی؛دشرگا

 هچ «منیبب وگب وش هیقب : نادرگراک
 یدرک مهرس یئام تزپو ترچ

 ..هیئالف مناخهک هرتخد : هدنسیو
 هدننک هیهت دیآیم هک ینالف مناخ مسا

 داکهدب نونه هشيب

 «دزیخیمرب اج زا هتخورفارب یتروصاپ
 یک

 !یالفناخ ارچ < تب کردیم

 وشقن نیا هک نیا یارب : هدنسیون
 ,هدنمرتهنز نیا .

 »هنکیم كرد وشدوخشتن

 هتکبافیا :هنوتیمر بوج

 : نادرگراک

 : هدنسیون
 «هشافک هک الاح بوخیلیخ :نادرگراک"

 نابآیخ یاهیشافکزا یکی هنحص نیلوا رد
 -یم نوشن ار اقآنسح یشافک الثم یردا

 مید

 ؟ تبسانم هچ هب
 . هشافک هرتخد ردب هخآ

ٍ 

 ؟ یدوخیب روطنیمع هدنسپ ون

 « مت رک و «هبج_یدوخیب _ نادرگراک

 شقپشقن « هدیزرمآ ددب : نادرگ راک

 تسیب داوخن یچیه هکینز نیا 1 همودک
 و سیف هب « داوخیم دزمتسد نموترا زهیس
 .:سرپن و وگن هک هراد یاهدافا

 بوخ ملیف كي یارب بخ : هدنسیون

 هکم ۰ درک جرخ مه بوخ لوپ دیاب
 ؟هریگب هزیاج نوتملیف هگید لاس نیاوخیمن
 نیآ ذا ور یسراف ملیف نیاوخیمن هم

 ۳1 1 نیدایبرد لادتبا عضو

 هدننک هیهت ییوخنوبز هب « نوجافآ :

 نیا سپونب «نزب طخ ورابالپ نوا مسا
 1 یناوقم رتخا لوا لر هدننک

 لا وقمرتخا نوجاباب هخآ : هدنسیوت
 5 .هصق ریم اههفاک یوتهک

 1 هراد, یلاکشا هچ بخ : نادرگراک

 داوخیمنهک دزمتسد

 ی ب موتملیف لوا لرهگا هتفگ همب
 ۱ ۲ لوتمب یتسد مه نموت رازه هس
 یلشمینشج + ینوروسهننخ مه یتقوره
 |23 ریمیراختفا نوتساومایمنیشاب هتشاد

 نوا رات [ هتدار : هدننک هیهت

 گلتس نومسا وروج هچ ِ یزود

 2 تشاذگ مومت
 ندادرق» 1 زآ ظح یریمث

 ۱ ۱ نیم تانردپ ۱ شندز نععیو
 ۰. هتشاذگ واکرتفا شرمک

 ۱ ۲ نک نيل هب ۶ نادرگداکر

 ! وکب

 فرطناو فرطنبا یرب ینکب یزیهرپان
 نیشام گالاب شزادنب درب « ینزب یتشگ
 تل رعم اب نز هچ هشب تریکتسدات

 9 یمهفب ات یجند هشوگ هی شربپ
 ۱ یچ

 .. یلو ۰ هدنسپوت
 ۱ گیم هدددد : نادرگناک

 ف میاوخیمام « مترکون ... هخا هگیم

 دای+ قومریگ یهاشهس رانص « میزاسپ
 . هکنیاهن

 + بوخ ملیفمهامش * هدنسیون
 لابقتسا شزا یروج هچ ؟درم نینیبب ات
 :نئکیم

 ۳ مقور هنخبر نوتاهاب هک رطاخ نیاب
 هکهمولعمپخ «نیدیمعییجرت «...» .مناخ

 دایمزود هبزرر یسراف یاهعلیف حطس
 ۱ رد ییفاپ

 یلا وثمرتخا متفگ یتقو : هدننک هیهت

 + مشچ رکب « هنک یزاب ولوا لر دیاپ
 اههیخترس هدنسیون بجع

 رستخا منبا 4 برخ رایسب : هدنسیون
 بوخ « لوا نز لد هدننک افیا « یئاوقم
 1؟ دنش

 ۱ هتفد دم یکلنط «

  یتساوخ رکا رسپ اقآ

 افروز یلوتم رتخا اهامه یتقو

۳ 



 اعفهک شابیم

 .تسا هدز

 رگیزابو « ملیف مسا سپ : نادرگ راک ۱
 میرب الاح « دش مولعم « هرثخد شقن

 هنحصات دنچ و هسوب و چام و قشعب س

 ۱ زیمتورت نربنرپ

 ملیف لوا نیمه ذا هخآ : هدنسپوت
 چام ور رکیدمه .هرسپ و هرتخد هشيبن هک

 نا
 ..؟هشیمنارچ « مترکون : هدننک هیهت

 «نیتناتسنک یدا» یجراخ یاه ملیق یوت

 اهملیف نوا هرود هکید 7
 یاهکیدرظن لب اب الاح مدرم ۰

 نیتناتسنک یداهک نیدید «ننکیمهاگن نز هب
 یود هبه «هنکب ارجا همانرب اجییا دمآ

 ؟ ندرک شا وه» نس
 هلتموح ام « نوچنباب : نادر

 میرب یروخلد « ميرادن هعفارمو اون

 ..؟ هگید هدنسون هب غارس
 هنک ههام راهچا نم هخآ : ؛دتسیون

 راک ویرانس نیا یور زورو بش مداد

 !هرادیشوخ لدبجع..هم :هدننک هه

 داتشهام هام داهچ نیا یوت« یباسح درم

 امشترابع هب هنکیم هک ميتخاس ملیف
 ! اتود یهامآ

 هک دیسک لوست سپ : هی
 ؛تسیناتلعیب هشیم نوت زا هک یتاهداقتنا

 هرادمزال ملیفكي نتخاس هک ئامز لقا

 شرتداو ناردارب و متسیبنرق سکوف هل اب
 . نزاسب ملیفداتشه هام 6 فرق ی
 میرب وشاب « هللادباقآ :نادرگ راک

 یوت اباب نیا اب نومبآ داکلآ ۶ ددارپ

 مساندرک باختنازا نوا «هرمث بوجگك
 «شنزآ هشیبرنه باختنا دا نوا «شلی
 شافکدیاب هک هرتخد یاباب لفش زا منا
 رهیوت .هرتخد یاباب یباسح هرم ! هشاب

 یوتهرسپ هک هشابراد+ ذوخراک دیا«یملیف

 هوخرطاخ ادعب «هنکبیرگراک شهنوخراک
 ۰۰ .هللاالاهلاال ... هکنیاهن « هشب شرتخد

 1 هللادب 838 روش
 «یشاب قفوم ۰ یلعای : هدننک هیپق
 دم

 هیهتر نادرگراک دنیبیم هک ه
 دصق دندش دنلب دوخ یاج

 زا یاهعومجم هک «ٌلزگ » ساب یباتک شیپ یدنچ

 . دش رشتنم دشابیم یناثروپ دمحم زیمآز نط یاهناتساد
 دشابیم یداقتنا و فیرظ تاکن یارادباتک نپا یاهناتساد
 ادیاهنوگب یناثروپ هاگدیذ زا هک

 , تساهلمآ رد ریرحت هتشرب

 تاعوبطم یاهفرح ناسیونزنط دودعم زایکی یناثروپ
 روتاکبراک هلجه رد رمتسم روطب رضاحلاحرد

 یئالوطدب یثوبدا ریاههمان رب نتشون رد نینچمه . درادمادا

 رتکد« یشابلوضف .م راعتس یماسااب نونکات یناثروپ .دراد

 ملقار یرایسب زنط یاههعطق و بلاطم ناخروپروپو پ - م

 : دیوکیم هدز لوه « دنراد جورخ

 نومهزا بوخ رایسب « بوخ دایسب-
 «نوریبدایم شردپهزافم زاهک هرتخد «لوا

 دوب هداسیاو ورهدایپفرطن وا هک هرسپ
 ! ,هشيم شقشام

 قشاع رسپ « مدیمهفن : نادرگراک

 دايمتشوخ یباسح درم !؟ هشيم هرتخد

 یگب یدویرد
 كيفلل الصا ..هکیدهرآ: هدنسیوت

 ینز هب یدرم هک هنیا رد یقیقح قشع
 هرسبهب ًالباقتممه هرتخد دعبوم , دنببلد
 ..هنک ادیپ رطاخ قلعت

 یدا » یباسح درنم : هدننک هیهت

 هتکب یزاب یملیفرح یوت 6 نیتناتسنک
 ۰ نشیم شعاوخرطاخ رتخد ات لهچ
 یب شاقک هبا رتخد یاوخیموت تقونوا
 ۲ شوختسد اباب ۰. تیلباق

 ارچ اهامش منودیمن نم : هدنسیون
 « دینکیمن دیلقت یجراخ بوخیاهملیف زا

 ردپ نیتناتسنک یدا هب نیدرکدنب .طقف
 ٩ هتخوس

 یدایز هدننیون یاقآ : نادرگراک
 تلع « هشیم كاشخ تریش « نزن شوج

 هشاب هرسپ هارخرطاخ دیابهرتخندهک نیا

 ملیف لوا تسیئرآ هیامرساب ملیف هک هنیا
 و ءابآ هنوخ هتفراباب « هشيم هتخاس

 ولهچ هتشوذگورگ كناب یوتور شیدادجا
 هک هداذامب هتفرگ ماو نموت رازه جنپ
 ون «تقوئوا « مينکتسرد  ملیف ,شهساو
 یلامبانجدوخ « هللأرفغتسا ۰... یاوخیم

 «ورگ « كناب یوت یتشاذم ونوتلرنم هکا
 لابند نزاسب ملیف تساو یدادیم وشلوپ
 !؟ی داتفایم هرتخد

 4 هراد یلاکشآهچ بخ : هدنسیوت

 هشب یرتخد قشاع داذگهبامرس یاقآ نیا
 زا یعقاو هنحص كي نداد نوشنابهک

 یگدنز تیعتأوب یب یچاشامت «قشع یوریث
 ؟ متیبب نیکب ناه ؟ هربب

 تفگ زاب « هلاالاهل۱9: هدننک هیهت

 ودلدیوت منزب هکیم نوطیش | یچاشامت
 ۰ ...اهشهذند

 دوخ یاج زا اددجم « هدننک هیهت
 هتاج یوت دنزب تشمابهک دزیخیمرب

 ملیف .نادرگزاک-یلاو" «وب راس ؟مدنتشاوت

 «اویش یرثناب و «

 یلهد نوقآ شکاف نیا یدند ًالاخ بجو

 :..دیوگیم ( هتفرگاد وا تسد یولج
 یریمنوت . نک شلو « هلادب اقآ -

 !هدنسپونیافآ . مشیمروخلد شینزب هگا

 4 هشيم عورش فرط مودک ذا لوا « قشع

 لهچ هک یثایاب نیا « هرادن یطابترا امب
 لایو تتند یوت هیامربم نموترازه جنپ و
 هدرکیزاب یملیفره یرتالاحات « هتخیرام

 هساو هکیم« هدش شاوخرطاخ هرتخد

 هرسخدر الاید _ملیف یوت هک هتشز یم

 یوت داوخیم « نولدنلآ» نیع . متفیب
 هتشاد هسکوسملیفندیدبنایم هک یئاهنز

 لبرس هریم یتقو داوخیم « هاب
 شنوشن هگیدمهب تشکنااپ همه شیرجت
 1 ندپ

 دچوک یوت تسینمزال : هدنسیون
 ینفلت ور نوشقشع نم « هتفیب شلابند

 . منکیم عورش
 نوجاباب ۰ هللارغفتسا : نادرگراک

 هرتخد ملیف یوت دارخیم شلداباب نیا الصا
 «هشنکب یلجیم مک نیا یهو سشلابند

 دوب یطلغ بجع ؟ یمهفب یاوخیمن ارچ
 نیا هب میداد ونومملیف .یوپرانس « میدرک
 مه ملیف یاه طسو ..اه هسیونب هرسپ

 < هشب زواجت هسیترآ رهاوخ هب. دیٍا
 شارب مدرم ات هریگب ماقتنا هرب هسیتر

 ؟ یدیمهن اللح «
 . هخآ ۶ هدنسیون

 اقآ ۱. هخآ تفگ ذاب : هدننک هیهت

 هزانم زاهک هرتخدمنیا ۰ هآ

 لوریب دمآ « یرداز نابایخ یوت

 وخ . هتفیب شلابندو هنیبب ار
 دش الاح : نادرگراک

 « وکب_وشهیقب
 ام هرتخدنیا : هدنسیون

 لیبموتافداصت کای رد لبق لاس
 ,  هداد

 «نتریه : هدننک هیهت
  زادنادنب, هجیدخ بجدراقآ مکیم

 هعم لفط هرآ ۶ نادرگراک
 یاه تسیترآ هدموا هعند لهچ
 شیب مه رانص « هتخادنادنب

 نیا یرت الاح : هدننک هیهت

 :د شتلاجخ زا هشيم *یباسح
 ۱ هب نمادهب تسد میشف روبجم
 .- میشب هکید

 هلاو یتفکلگ : نادزگ راک
 ب .دیاب ملیف نیا یوتوموناخ
 1 هرتخد

 هدنسون
 طسوماوخیمنمهراد یتمکح

 ! مریگب نز شیدپ
 ؛ هدننکهیهت

 اقاد .نزاتودمدآهشیمهکم هداوناتت
 . ندنخبم مدآ هب اه یچاشامت
 ۶ ندیم شیاعن هناورپ نوتلیف

 ار يمودبنخانادرگ راک

 اوز هزیرب  شاهاب  یروطتیمم

 اودباش شدرببآ هررطچ هلادب
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 بحراقآ :۰ هدننک هیت

 ۱ متسج ودشفرط
 ورادلاخیرب .: نادرگ راک

 شلو ابابهن

 رش ملیف نوا یوت ونوغادو

 : هدننک هیهت



 یزرواشک یفت دمحم قافآ ب

 هناورپزونه اه یتبرف ملین یارب 2
 , تسا هدنشن رداض

 ادیاهتسنارخ هکنار ییاهملیقا شوق

 هدازیلع اضرمالف یافآ -

 ریضاح لاح رد یعیطم ثالم رم
 وتسا بونج شتآ ملیف رد یزاب

 شیاشبیویگدنز زرم زا روبع ین و

 0 ینعم هلارعش
 نمهب ناتسود نیرتییمص مان زا

 یدمحم رصان یار - ۲ ميعالطایب

 (ریواصت یثامنیس نامزاس) شید
 شونب ارامش ماللس -۲ دیراد لاسرا
 .دناسر ميهاوخ دیفه نیهبو ن

 ملعلابلاوط دمحم یاقآ
 یاههمان دناوتیمت امتیس هرات

 هقالعدزوم نادنمرنهب ار دوخ ناکدیفاوخ

 یارب امیقتسم تسا رتهب « دهدب
 نادنهرنه یاکیدنس سردآ هب قوثو

 . رادیکنادخ س دیراد لاسرا
 یغاد هرق فسوپ

 بیقعت مانب یملیف رد دار دیعس ج
 ملیف رد داردیعس - ۲ تسا ةدرکن

 تشادتدم هاتوک شقن كي اریص

 دیمسزآ یدورب ۳ وب
 .درک میهأوخ پاچ یگنر رتسوپ كپ

 هدازیفتدمحم یاقآ -
 یدنمقاللع هدنناوخ هک ميلاحشوخ

 اب امنیس هراتس قزط زا اتش و

 یمس .دراد هبتاکم هلجم رکید ناگ
 رتیندناوخهرامش . رهامنیس هراتس» هک

 هدازدمحم یلع (ناهفصا) تایب

 (هواس) تایپ یدلکربم یدهم (
 یاق1 هک ميناسریم (دزیر یبیصم ربگا
 هلجم یارب ار امش تابرظن « هداژآ

 نایئاذریم سابج یافآ -
 یاربار نادنمرته سکع امنیس دا

 یارب 4 دنکیمن لاسرا درع ناگدیلا

 اسب تسا رتهب ناجره ژا سکع تفایرد
 . دینک هبناکمی و دوخ
 ناتسوذو رورپرهم سابع یاقآ

 ره وب زیولت الومعم - ۱
 هک دهدیم ناشن ار یئاهملیف
 هدهاشم تلع نیمهب . دشاب شنارگاشامت

 میفذا ناریا یلم نویریولت رد .دینکیم
 .تسین یربخ ینیجو ینپاژ یاح

 تلمبنیریشو خلت لایرس زا لبق - ۲
 یاهیمهگآ دراد هک :یرامشیب نازادفرط

 مهتلع نیمهب_ ذوشیم شخپ دایز یتراجت
 .دوشیدعورشزرقم دعوم زا رترید هتفه ره

 یروشک
 هقاللعدروم

 لدنشور رفعج یاقآ - دهشم
 هدامآ تیصخش اب یاقآ ود ملیف

 رد: یدرونامیا :كيب گانو تبسا :شیامت

 .تسا هدش هتشون لوا ملیق تاکالپ

 یرافغ زیورپ یاقآ : یولهپ ردنب
 هلاءاشناو مداد فراع هب ار امش همان

 تسنایرد فراع زا زین ار دوخ باوج هک

 یاهملیف ناگدنزاس دروم رد - دومن دیهاوخ
 نیا زا دعبنم و مياهتشون اهراب « هاتوک

 : دیزرو میهاوخن تلفغ درومنیا رد زین

 یقتدمحم یاقآ : هیردیح تبرت]
 هداز هلادبع

 شیامنرکید هتفه دنچات اهنژوک ملیف
 (ثاریم)ملیف نارکا یلو ؛ دش دهاوخ هداد

 . تسین صخشم اقیتد .زونه

 نابرفعج یلع یاقآ : لباب 8

 طیسو یولبات هیتآ رد ندرف زا
 دودحاهروجا ملیف شورف رل- تشاد میهاوخ

 درمناوج و ناموت رازه دصشش و نویلیمکی

 هدوسب :ناموت رازه دصراهچ و نویلیمکی
 تسا

 هدازیلع اضرمالغ یاقآ : تشر

 هراتش۱۳۵۱ ژورون صوصخم هرامش
 یلو.« تسین دوجوم هلجم ویشرآ دد امنیس
 ۲۰دیئاوتیم هلجم ۲۲ هرامش تفایرد یارب

 هراوهاد دیراد لاسرا هدشن لطاب ربمت لایر

 2 دقر لاسرا اش 1 هب رظن دروم

 یئاهملیفرد :یزاب یگزاتب یعیطم كلمرصا

 یلگ اباب « یگدنز ذرم زا دوب ۶« نوچ
 هدیناسر ناباپب ار یگدنز یاهیداش وتل امجب

 رسم شیپ یاهبلیف رد یزاب_رگرس و
 (۰ دشابیم بونج شتآ و نامهیم

 :سردآ هب

 یزوتاک هلادی یافآ : داوسهش 8

 4 وکخساپ تاحفص رد یمیدق هشيپرنم و

 نیا رب انب و دشاب یبلاج زیچ دناوتیمن
 یراددوسخ راک نیا زاهک دیئامرفب لوبق
 نانک راک كياكي هب ار امش ماللس - مینک
 ۰ میديناسر «امنیسهراتس»

 ناینفوریلمضوع یاقآ : مرهج 8
 باختنا یارب هک یثاهمودنارفر

 رد یرنه فسلتخم یاههتشر یاهنی رتهب

 ؛ تسا هدش باب تاعوبطم

 دودح و دح ندش صخشم د نادنمرنه
 قیوشت یارب

 امو دشابیم مدرم نیب دد اهنآ تیبوبحم
 «امنیسهراتس» یاهمودنارف ر مينکيمیمس زین

 رظنو دوخ بوخ ناگدنناوخ هبهیکت اب ار
 « موب وژرم نپا نادنمرنه دروم رد اهنآ

 رد اها و - میلامن لابند یرظنیب لامک رد
 فلتخم تالجم دینکیم هظحالم هکنیا دروم
 و اهنبرفآ شون یاهسکع تسار و پچ
 هجوت لیلد؛ دننکیم پاچ ار اهرهورفالیل
 تون نادنمرنه نيا۵ +تاللجم نیاناگدنناوخ

 «امنیس هراتس» لاحرهب ۶ دشابیم هتساخ

 و لئاسم ندرک لابند نمض هک دنکیم يمس
 یبمیدق نادنمرنه داب زا « زور نادنمرنم
 مهم ننا زین هدنیآ رد و دشابن لفاغ زین

 برصانهب ار امش مالس - دش دهاوخ تیاعر

 ناب ریصن يلع « یماظتناهلاتّزع «یمیطمكلم

 . دناسد میهاوخ نانب و شکلذ « هیضرم

 یزیزع ًاضد یاقآ : مق 8

 یدرونامیاگيب هراب رد یاهزات بلطم
 نکته ماهور باج هدامش, ناز رد

 - دومن ميهاوخپاچ زین ار یو یگنر

 تهجب«كرزب زارق» ملیف هنعیم تشپ هیهت
 نیا یرادربملیف لحارم ندیسر ناباپپ

 )ریش یر سکه - تسین ریذپ ناکمآ ملیف
 مهارنازورت و یدرونامیا ككيب و نیدرف
 ميئامنیم پاچ بسانم تصرف رد

 یدابآدمحا - م یافآ

 رادربملیف وترپ دایزام هب ار امش همان
 نابرظن - میداد ناربا یامنیس هقباس اب >

 نازلسلیف زا یمب دیلقت دروم رد ار
 دیئات یدنه و یکرت نازاسملیف زا ینطو

 نازاسملینراک هک ۰ مينکیم وزرآ و مینکیم
 رودب .یورهلابنذو دیلقتهنوگرهزا  ینا ربا

 ۰ ميهنیم جرا «امنیسهراتس» هبار هصاقرد لامج ایدان لزنع سردآ
 هو هقالعو میراشف یمارناتتسد_دشاب

 یبآرت نسحدیس یاقآ : ناهیهب 8
 ٩ تبسن امش فطل زاربا زا

 رب ۲ يمس و ميرازگساپس «امنیس هراتس»
 ۷ رتیندناوخارهلجم هرامشره هک تسا نیا

 داگدنناوخسرتسدردهتشذل یاه هرامش زا

 زا تسن دیعب انمض - میهد دارت دوخ

 1 هتلاد لاسدا هک «توکسرهم» هاتوک ناتتساد

 ۱ ۲۹ گارب ۰ دیایب شیپ هک یتصرف ید زین
 ۰ مینک هدافتسا

  یدوفحمدمحم : نایاقآ : رسماد 8

 1 یمیفش مارهب
 ۱ ی ۲ یدرونامپاكی هب ار امش مالس

 (یلابطابط زریکناروش « هلام « ناجرم « دار
 ۱ ۶ ییاگ  یئارسک یرون « نیرفآش ون
 ۱  یاهملیف شورف - میدناسر یقوئوا زورهب
 1 و میاهدرک پاچ اهراب ار امش رظن دروم

 هعجارسم هتشذگ یاه هرامشب دیناوتیم ۱
 . دیئامن

 دوب ربکا مارهب یاقآ : نارهت 8

 یزاب اهملیف ردهک تساهتدم .یلیل
 ةبقد سزردلآ پاچ ذاو دنکین

 ۳ یتو و زورهب دزمتسد (میرولعم
 هاجتب هلصکی ادودح « ملیف ره رد یزاب

 زورهشا دزمتسد و دشابیم ناموت رازه
 یا رب ناموت دازه هدزناپ دودح نیتماد

 نییتسار زورهش اب -(دشا,یم ملیف ره
 نادنمرنع یاکیدنس قبرط زا دیناوتیم
 2 ۰ دیئامن هبتاکم

 یمالاسالاخیش .دمحم یاقآ : یهاش 9

 . ناهجا هحفص هکنيا زا ميلاميشوخ
 - تا هدش عقاو دننپ دروم «امتیس

 یناهج هرارنشج .نیمراهچ .یرازگرب یکنوکچ
 هتشذگ یاه هرامش رد مه ار نارهت ملیف

 نیمتفع + دیئامن هعلاطم دیناوتیم هلجم
 ۲ لاس ساپس یئامنیس هراونشج
  ربخنیرخآ هدنیآرد و دش دهاوخ دازگرب

 ۱ هعل اطماامنیسهراتس»رد درومنیا رد ار اه

 | 10 دومنز دیجاوخ

 ۱ یرفعجاض رمالغ یافآ : هیردیح تبرت
 پاچ هتشذگ هتفه ار دیفم نمهب سکع

  واهدابرد ینوگانرگ بلاطم اهرابو میدرک
 ۱ هک مينک ین رکف لیصافت نیاابو مياهتشاد

 سس سس ۱

 یاهامیس یهرابرد
 هب ناکدنناوخ فرط زا بلغا هک یئاههمان نایم رد 9
 اهامنیسعضوزا هک یناسک دنتسین # «دسریمهلجم رتفد

 زا ینسب «دنراد رایس یاههیالک نآ یشیامت یاههمانرب و
 ناتسرهه یامنیس هک دناهتشون نامیارب هلجم ناگدنناوخ
 ماضجنا یراک هدسراپهکنو یثولیک یاهلیف شیابن زج
 دئرادن یرگید حیرفت ملیف یاشامت زج هک اهنآ و دنهدیمن
 «دننک یمینارذگ تقو و دنوریم اهملیف نپایاشامت هب رابجاب

 میمصتتسشن كيیط هلجم ناگدنسوتیارومهتفه نیا رح
 تسدب ذغاک و ملق هک دهأوخب دوخ ناگدنناوخ زا ۳
 لاسبارب دننادیم ناتسرهش یامنیس هرابرد هچره و دنريک

 أع دنسونب اراهیبوخ و دننکهیالک اهیدب زا دنسیونب
 ميشابهدروآ لمعب قیوشت هایسوتیدب

 ,دیدوب شراظتنا رد هک تسایزیچ نامه هزات مادقا نیا

 باوج ریز تالاوئسهب و دیرادرب ذغاک و ملق رطاخ نیمهب



 بلطمو ننکع دوبمک دروم رد یاهلگ یاب: ۰
 یقاب «امنیس هراتس» رد دیفم نیهب ژا

 رازهدصتفه دودح «درمربا» ملیف شورف
 . تسا هدوب ناموت

 یدافس دمحا یاقآ : بانیم 9

 و یدداق جا ندادن باوچ هداب رد
 یارب امش هک یئام همان هب ریکنارولآ

 / میريصقت یبام «.دیاهتشاد لتسدا
 فورعم نادبنمرنه هاگهک دینک لوبق و
 هکیئاه همان ترثک لیلدب ناريا یابنیس
 « دنتسرفیم اهنآ یارب ناشنارا دتسود :
 ار اههمات همه هب یروف باوج تصرف
 هلصوح یک لاح رهب د دنتکیمن ادیپ
 و زیکناروش هرخالاب دیاش دیهد جرخب
 !دنهدب ار ناتباههمان باوج یوداق جریآ

 ینکد یلعمسا یاقآ : هنایم 9
 < یلضاف اضردمحم .هب اد 99 ال ۲

 یئارسک یرونو داردیعس ۰ يليقع یطترم 1
 ملیف دد یزاب لوفشم یلضاف لس ست
 یزابیلیقعیضت رم |-[ دشابیم بونج شت 11 /

 زاغآ اد «نما :یاج» 11 ار 1

 رابرازه ملیف یرادربملیف 4 ثسا هدومن
 دار دیعس امش هاوخلد هشيپزته هک ندرم
 وتسا هدیسر+ امتاب « دراد یژاب نآ رد

 یعالطا روبزم ملیف شیامن خیرات ذآ زوته
 اهزور نیمه «درهاش» ملیف میدادن

 زرجیمیلیکنر سکع -( دیآیم تار" یور
 شش درم» ینوبزیولت لایرس هشیرته
 .درک میهاوخ پاچ مه ار یرالد نویلیم

 روپ لیعامسا یضترم یاقآ : لباب
 درادمان «كرزبرارق» نیدرف ملیفنیرخ

 |شیامنب ۱۲۰۵ زورون دیع تسا دارق هک )
 | نیمراهچرد هدنک و لزغ یاهملیف - دیارد

 اناوتعب < لو یناهچ هراونشج " ۱
 ۳ جن ۳ "نیرتهب *

 وکخسابیاج امش هک تساوخیم ناملد

 همان همهنیااب و .دیدوب :«افتیس هراته

 هجاوم هلجم ناگدنناوخ ضیقنو دض" یاه
 نیاناگ دننادرکهک دیتفابیمرد ات .دیدنشیم
 ناگدنناوخ همه تیاضر بلج یارپ هلجم

 هجارم یروجاو دوج دیاقع هچاب « دوخ
 بلاطم .دسیونیم یکی ضرفلاب ۰ دنتسه
 دوبمک زا یرکیدنآو تسا مک یجراخ

 یکی « دنکیم هلگ هلجم یناریا بلاطم
 تامغفص ذا ملیف دقن هحفص دسیونیم

 مدعزا یرکید هدنناوخ و تسا هدوب دئاز

 كيو رازغ و دراد تیاکش ملین دقت پاچت
 امشنونک او ..رگید ضیقن و دض «

 مینکمک اد یناریا بلاطم هک دیهاوخیم
 ای «مینک پاچ یجراخ بلاطم نآ یاجبو
 هلجمرد هرابود :ار ملیف دقن هحفص هکنیا
 فلاخم تایرظن هب هجوتابو مینک باب
 نیا دد هک هلجم ناگدنناوخ زا یرایسب

 تواضت ناتدوخ «دروخیم مشچب دراوم

 روبزمدراومرد دباب یمیمصت هچ هک دینک
 1: دوش هتفرک

 رد هک مينکیم یمس ام تروص رهب
 تارظن هامنیس هراتس» بلاطم میظنت
 هدیدان ار هلجم ناکدنناوخ زا ككيچيه

 امشتاداهنشیپ یود لیلد نیمهبو میريگن

 امش ميناوتب ميراوديماو مينکیم رکف زین
 شیاار هلجم ناگدنناوخ ریاس نینچمهبو
 یضار «امنیس هراتس» پاچ ذا شیپ زا

 یرثوم یاهمدق « امش یرایبو میرادهکن
 رد یرنه یاهراک یالتعاو قیوشت یارپ
 ۰ .میدادرب موبو زرم نیا

 نیماروپ نابعش : نیوزق 8
 یبهیذم نکاما هب طوبرم یاه هنینض)
 لعیم رد دراوم یرایسب رد « اهملیف رد
 یضعبو دوشیم یرادربملیف یلصای اه
 هنوگنبا« روکد زا هدافتسا اب زیت عقاوم
 زورهب ) [دننکیم یرادربملی ةار اههنحص
 « قوئو رهچونم « داد دیمس « یقوثو
 لاحرد هلاعو زیگناروش « ,یریم « نامیپ

 لانتشایرکید لفش یکشیپرنه زجب رضاح
 زونه رهورف الیل و نیرفآ شون (دنرادن |

 ۳ دناهدرکنج اودزا

 (ط یافآ 8
 هک دیئامرفن شوبارف ميداوديما ءالوا

 یلاسرا همان رد ار دوخ مان نیازا دعبنم
 فطل زا رافص یاقآ ینا ددو دینک رکذ
 یتدواپ هب هتالع زاربا هب تبن امش
 هکنیا رکید و دندرک رکشت بش راتسرپ
 !رهلجم زا یاهحفص یدوزب ميراد میمصت

 دیس ونت همان ده
 ٩ دراد دوجوامنیس دنچ امش رهش رد - ۱

 ؟ دشانب هنوگچ ناترهش یامنیس نیلوا - ۲
 ٩ دیراد هتیهز نیا رد یاهرظاخ هآ ب۷

 «دننکیم لابقتا یثاهلیف عونهچزارتشیپمدرم س 4
 ؟دیدنسپیم رتشیپایجراخو ین ریانادنمرنهمادکس 0

 ناترهش رد هتشذگ لاس رد اهملیف نیرتشورفرپ *
 ی

 ؟ دیراد ناترهش یامنیس عضو زا یدافتنا هچ - ۷
 بسلاج یاهامتیسزا تسا نکبم ناتیارب هجنانچ اما

 . دیتسرفب نامیارب و ناترهش
 نیرتهب هب ودش دهاوخپاچ ناتدوخ ماناب اههمان یمامت

 میذنمشهاوخ . تفرگ دهاوخ قلعت یاهدنزرآ زیاوج زین اهنآ
 «نهرهش یامنیس» هب طوبرم دینک دیق ناتیاهتکاپ یور
 . میتسه ناتیاههمان رظقنم

 دابن ادزا و رپ

 لارا زا میراد یربخ []

 دیروآ ٩

 اتسرهش نیا گوذ اب ناناوج زا یهدورت
 :یوررب یبلاج زرطب اد (نرپ) یلمتمحرهللادی هتشون دیروآیمدایب اد زادرپ
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ادیدشهک

 همانشیامن نیارد هدنسیونو دنزيمرود نایانیبان روحم ردهمانشیامن مت
 و هدیشک نوریب شیوخ تولخ زاادنانآو دیامن داجیا اهژانوسرپ دوجوو حود
 درو ساسحا نوردزا اد لئاسم رتفرژو قیمع یسررب كياب یلو نایانیبان لثم
 . دهد رارق

 لود :یکارا ناناوچ زا یهورگیراکمهاب یلعتمحر هلادی اد همانشیامننیا
 فابدمحم نایاقآو نایروسنیهش زاسراک نسوس « یناورسخ ادیل « ییارت
 .دروآهنحص یورب یورسخ و تایب یدبع

 ةفومیوزرآ یکارا دنهرنه ناناوج یارب
 . میتسه. اهنآ

 رکفبیترتنیاب و میهد صاصتخا رعشهب
 .دوش نیمات زین امش رظف مينکیم

 یتمعن هرارش مناخ : ناشاک
 نیشفا 0 هعلاطم دروم ابش همان

 هک یتاداقتنا دروم ردو تفرگ رارق ملقم
 اب شاهبحاصم رد وا یاهفرح هراب رد

 ام(دیدوب هدومن حرطم ؛«امنیس هراتس»

 راتس یادص زورما» هکنیاو میریصقتیب

 هسن دهدیم شزاون ار اهشوگ یضترمو
 هک دوب یاهدّیقع «!فراع یاقآ یادص
 هتشادراهظا دوخ هبحاصم رد مدقم نیشنا

 انمضودیدرگ سکعنم هلجم رد انیع و دوب
 تاداقتنا باوج ابتک هک دنداد لوق ناشبا

 5 . دنهدب ار اش

 هیرشع ثانشوه یاقآ : نارهت 8
 نایداشمشاضر ناناقآ هب اد امش مالب

 زانهم - ميدناسر حلاص م نودیرف و

 افیلبتو یلامنیس یاهملیف رکیزاب
 طخ ار یرنه یاهراک رود هک تسا هام

 یئامنیسملیفجیه رد یزابب رضاح و هدیشک
 هک یتاغیلبت یاهملیف و دوشیمن یتاغیلبتو

 «دنهدیمشیامن نویزیولتو اهامنیس رد .واژا
 رب  ینبمیو میمصت زا لبق هب طوبرم

 نیدرف ملیف نیلوا) تسا یرثه طیحم كرت
 اهلهاج قوو رهچونم « تایح بآ همشچ
 یرداقجربا« اهناسنا نازورف « اهلوگیژ و
 نونجمو یلیل نیرفآو تایح بآ همشچ
 هراتس» یجراخ بلاطم پاچ ع تسا هدوب

 تسا نیاو دراد ینارادفرط زین 6 امنیسب

 هب ار هلجم تاحفص مامت .ميناوتیمن هک
 راکو .یناریا نادنمرنه دروم رد یبلاطم

 را
 ۳ :یاهربخ اسع و یسنکیم وضج

 >هکلب و میهد صاصتخا اهنآ یاه
 ۷ یاهملیت .و نادنمونه هراب رد
 «) مزال یئامنیس هلجم ككي یاری
 سا ,لضفلاوبا یافآ : نارهت 8

 ژآ دیناوتیم یزاجح زیورپ اب
 دیریگب سامت (اراکاب) هراباک
 قلاب اایزام و هدازبیجن,
 .دیئامن  هبناکم نادنمرنه یاکیدنس

 یاهناخراک روصتم یافآ :ا نرم 28
 19 یناریا یاهملین شورن پاچ

 ۱۳ هجرت بوم 6 یساپ :تاقم
 ۱ دشابیم «امنیس هراتس» ناگدنناوخ

 ۵ لاح و دوشیم پاچ هلجم رد هتفه

 اریا یاهملیف شورف ارچ هکدینکیم
 ۳ مت یمن باچ اد اههنان هب حساب

 امسآ یضترم یافآ : لباب 8
 هدربما  نارگیزا, دزمتسد

 مار ی تم نیمهدخ
 عوجر هلجم هتشذگ .یاههرامش

 پاج ار یلضاف اضر یگند سکع

 وا هب مه ار اش مالس و دومن

 یضاق دمحا" یاقآ : ناهنصا 8

 اطم هراب رد اد امش تاداقتنا

 _س نآ ناگدننسیون هب ناترظن

 زا ميراوديما انمض و میداد

 رم مشچب هلجم رد هاگ هک یباچ

 .دیشاب نئمطم و دیشخبب ار ام
7 

 و بلاطم دروم رد اد امش رظن
 ِ . مبزاس نیمات هلجم



۱۴ 

 هتشون ضارتعا ناونعر بلق میمص زا هک همان
 لراش» امادشاب ,هتشآد .یرثا یئاهنتب تسناوتیمن دوبا
 «هریتامل) سپئین هنسود رگیدو شورف نیبرود «هبلا

 شرازگ زا ینابصع و هلانمشخ رابسپ مه زاسروا]
 .دوبهدش شومارف سپتین هکنیا یارب .دندوب واز

 زا یکی و تفر وگ(رآ تافالمب «هیلاوش لراش»

 .داد ناشن واب دوب هتفرگ سپئینالبف «؟ار یرب

 ملسم فح داکنیااب درکیم رکف شورف نیبرود
 عرتخم وآ هکنیا ردو تسا هتفرگ اد سینین موج]آ

 نانچ وتارآ اما .دنک تباثیبوخب هتسناون ثسا یساف
 عونرهلباقمرد هک دوب هتفرت راّلق رثوگ اد ریثات تم

 . درکیم یگداتسیا رثوگاد زاعافد مائم رد یدمآ
 سپتیناب رتوگاد یراکمه دروم دد.« یمداکآ رد

 راک لئاوا نامه زا رثوگاد هکنیاو داد یرصتخم جیب

 دنم یناهنتب هتسناوتو هدوب سامت رد سیئیناب یساک|
 : تسا رتلماک و رتهب پتارمب هک دنک !دیپ یدی

 تفریم «یپیتو رثوگاد» هکیئاه نامز نیمه رد

۱ 

 تالاوئسبحلاص.منودبرف "
 . دهدیم خساپ امشیکینکت

 تیمورا زیورپو یمالسادیم> ناباقآ ۵
 یولهپ ریش

 هجوت هکنیا نمض امش لاوئس باوجرد
 باتک نیا زاغآ رسرد هک یاهمدقم هب ار نا

 رکذتم مه ار هتکن نیا منکیم بلج شون
 اهنت یرادربملیف نتفرگ داپ هک موئیم

 تسینرسیم یرولت هارزاو باتک هعلاطم اب
 كيو تسا یبرجتراک كي رتشیب نیا هکلب
 هضرع بوخ راک دناوتیم یعقوم ,رادرپملیف
 هتشاد زین یفاک هبرجتو راک هقباس هک دنک

 هک مهفب روز اب نی اهر
 یهاگآب یلبق یگدامآاب یتنیان دادربمأیق
 یرادربمایف ناکیاههنیمزمامت رد یئازسب

 حلاص - م نودبررف :زا

 رانک و هشوگ زا یدنچ یابقر « دوش یفرعم مدرمب هک

 ددبنادیمزا وگارآ كمکب یقبرطب مادک ره هک دندبُش ادیپ

 زا دوب یدنمشناد رثوگاد بیفر نیرتیدج اما . دننفر
 طوبرم دابخا هکینامز رد «توبلات سکوف) مانب ناتسلگنا

 بوتف دنم دوب هدیسر نانسلگنا هب (یییتورتوکاد) هب

 ردودوبهدیسرن لامک بحب زونه «توبلات سکو ف» یفارک

 ار شیاهراک زا یلماک سکع دناوتب هک دوبن یاهلحرم

 < ۱۸۳۹ هیوناژ ۲۵ خیراتردنیا دوجواب اما دهدب ناشن

 یسداکآ  دد وگارآ شرازگ زادعب هتفهود .تسرد

 لکیام» یسیلگنا نادكيزيف كمکب « هسنارف نادنمشناد

 شایرون ریواصت زاصقان یاه هنومن تسناوت «یداراف
 نآرب هوالعودنک هضرع ناتسلگنا (وتیتسنا لایور) هب ار
 یگدییسرنویسبمکوضع «5 (ویبتسیت پابناژ» هب یاهمان
 هکداد حیضوت نآردو تشون «دوب رثوگاد یاهراک هب

 فشک (تافلوسوبت موبرتان) زا داب نیلوا یاربوا
 هدرک هدافتسا ریواصت ندرک رادیاپ یارب «لشره ناج»

 . تمسا

 تسناوتارینایمیش بیکر ت نیا رثوئاد هار نیمه زا
 رد دوبن رثوم مه دایز هک مامط كمن یاجب, و دسانشب

 هریگب دای ننحااوحنب ار اهنآو دشاب هتشاد
 . دریگب هرهب« راک ماگنهاهنآزا دناوتب هک
 یکینکت لئاسابیئانشآو داوسهکنیا هصالخ

 اهنیا « دادعتسا و قوذ نینچمهو هبرحت و
 .دنتسه مزال یرادربملیف نشخومآ یارب هبه

 نیرت یئزج یتح نتفرگ دای نیا ربانب
 تسا مزال یرادربملیفراک هب طوبرم لئاسم
 یارب یفارگ وتف خیرات نتسناد هکیلاح رد
 . تسا تیمها رپ و مهم داّیسب رادربمایف

 لوا شخب رد خیرات نیا نتشون زافده
 هکنیا نمض « تسا نیا یرادربمایف باتک

 منکیم رکن هک یفارگ وتف خب
 هبونب امنیسو ملیف هتشر نادنمهقالع یارب
 رب هوالع دوشیمانشآ « تسابلاجرایسب دوخ
 هک درب دماوخ يپ مه عوضوم نیا هب نآ
 یشنکاو و شنک هچ نیبرود دیلک ندزاب
 كيرات هبعج نیاالوصاودریگیمتروص نآرد
 رکف امه ایآ . دراد یتیصاخ هچ و تسیچ

 مزال رادربملیف كي یارب اهنیا هک دینکیم
 . ؟ دنادب هک

 هدنناوخ

 یرادربملیف باتک هبامشجوئژالاحا رهرد

 موشیم روآدای مه ار هتکن نیا و مرکشتم
 یرادربملیف بانک هدنیآ هرامش دنچ زا هک
 مود شخب زا و دوشیم یدیدج هلحرم دراو
 تسبحص یفارگوت امنیس شیادیپ زا نآ
 . تشاد میهاوخ

 رادوبملیف
 یریگرفوشزومآ

 ۱ وگارآ سیسنارف ٌکكينمود [۲]

 ۱ دنه داف هدافتسا درو (ییتورتوکاد
 هکنسیا رد «توبلات سک وف» ششوک و یعس مامت

  هچیتنیبد ذک میهس یساکع عارتخا رد اد شدوخ دناوتب
  ددومنا رد ۰ دروایب تسدب یتیفقوم تسناوتن واو دنام
 یاههحفص یوررون كمکبریوصت نتفرگ نوچ تشادنیقحوا
 ماجنا۱۸۲۵ لاس رد رثوگاد اد هرفن یاه كمن هب هتشغآ
 .. هک دنک یط ار یهار دوب هتسناوت هنوگچ واود وب هداد
 ۱ توبلات یارب « دسرب لامک دحب (یپیتورثوتاد) دتم
 0 . دوب هتخانشان

 .  یناه ناکما ۱۸4۰ لاس رد لوا تسناوت توبلات

 زادمبارهدش ناهنپو یئران ریوصت دناونب هک دنک ادیپ

 !رتین)ثمکب « :نیبرودرد ندادروت هاتوک نامز كي
 ۱ .دنک ادیوه روهظی وراد ناونعب (یهایگ دیسا عونکیو

 ۱ نتفرگبقفوم « رثوگاد زا رترید توبلات «۶ دنچ ره
 هاردرب داکب هنیمز نیا رد وا هک ار یدتم اما دش سکع

 . .دشمنخ یزورما یفارگوتف هب هک دوب یتسردو حبحص
 تبسن (هرفن دی) ابار ذغاک هحفص كي «توبلات سکوف»

  سکع.داد دون اروکسبا ارماک رد (رنآو درکساسح رونب

 هلیسونیدیو درک تباثو رهاظ ار ذفاک یور هدش هتفرت
 (موه ندرب داکب ابو دروآ تسدب یذفاک (فیتاگن) كي
 رون « (یفرورز) ذغاک عونکی تروصب اد فیتاگن دغاک

 نداد رارقاب سپسو دروآرد « دهدیم دوبع دوخزاار

 هتشخآ(هرفنرورلک) هب هک رگید دفاک هحفص كي یور نآ

  (فینیزپ)سکع كي هلبیسونیدب و درک یپک ارثآ « دوب هدش
 : درو تسعسب

 لباقم هحفص ردهیقب



 

 رز

 (هیقب) یرادربملیف

 مهزورما هک تسایدتم (فیتیزپ - فیتاگن) دتمن ۱
 دادعت هاوخلدب ناوتیم نآاب و تسا لوادتم یفارگوتف رد
 نآ عرتخم نیاربانب .درک پاچ فیتیزپ سکع یدایز
 تفگ دیاب مهار هتکن نيا اما .دشابیم «توبلات سکوف»
 نوچ دندوبن (تنو سوکوف) یبوخب توبلات ریواصت هک
 ندرب راکب اب هک دفاک "دوجو تلعب ندرک یپک .ماکنه
 سکع یاه یراک هزیر زا یرایسب دشیم تام یمک موم)
 لباقم دد هلرزب رایسب پیع كي نياو تفریم نیب زا
 -یئزجاتاعقاو رثوکاددتم هکیلاح رد .دوب (یبیتو رئوکاد)
 اد یرادربسکع دروم هژوس یاهزیچ نیرتکچوک و نیرت
 رثوکاد)بیع اهنت .دادیم سپ زاب سکع دد نشورو یبوخب
 سکع كي دشیم ظقف هژوس كي زا هک دوب نيا (یبیتو
 . دروآ تسدب ندرک یپک لباق ریغ فیتیزپ

 یارب دوبی ۱هزیگنا «توبلات سکوف» دتم اما

 .دندناسر لامکد حب اهدعب اد یفارکوتف هک یناسک
 ریزو هب رتوگاد هرابرد لصفم شرازک كي وگادآ

 0101۸ 1[» یاقآ هسنارف یروشکدرومآ
 ۶ درک تساوخرد هدنببرف یاه هملک اب نآ ردو تشون
 رایتخا ددار عارتخانیا هسنارف تلود تسا رتهب
 وگارآ .اجنیارد . دهدب شاداپ نآ عرتخم هب و دریکب
 راکب ارایفارک وتف) هملک هسنارف دد داب نیلوا یارب
 مان كي ریوصت نتفرگدتم نیاهب هلیسو نیدبو درب
 دوخ شرازگرد وا نمضرد . دیشخب یدباو نادیواج
 نونکات رثوگاد یافآ هک دنادیم اصخش وا هک تشون
 روشکیاسور زا یدمآر درپ ۵ بلاجرایسب یاهداهنشیپ
 حس

 (هیقب) تسب رانسیا رجام
 ! مدیم دقن نموترا زهراهچ

 : هدنسیون

 . تسا هدومن تفایرد یجراخ یاه

 راوتادیبصاخرظن اب شرازگ نیارد وگادآنینچمه
 دوجوبیناکما هلیسونیدب ات درک یفرعمماروید) عرتخمار

 كمك سپتینزا رتشیب رتوئاد هب یلام رظن زا هک دروآ
 رارقهک یدام ظاحل زا ودنآ دادرارق دافم نوچ . دوش
 میسقت یواسم روطب « فرطود نیب لصاح دمارد دوب

 ندیشک شیپ اب لاح .دوب یقاب دوخ توقب زونه «دوش
 تسدیرتشیب لوپ رثوگاد یارب .دشيم دیاش هماروید)

 درکاپو
 تسناوتیمن « صوصخب دروم نیا دد ریزو یاقآ

 كي یروف ه۶ داد روتسد وا . دریکب میمصت یئاهنتب
 هبتر یلاع رومام كيووگارا دوخ تیوضع اب نویسیمک
 فورعم رگنروص ذ شاقن كي نینچمه د دوشکت دازو
 « دوب ابیز یاهرنه یمداکآ وضع هک «شویالد» مانب
 دوش لیکشت

 یاه داکب یگدیسر یارب نویسیمک نیا یتقو
 رثوگاد) عود داب یارب و تفراماروید) هناخ هب رثوگاد
 «شورالد» اتنفرگ دارق یسرربو دیدزاب دروم (یپیتو
 كي رد « تساهدرم یشاقنرکید زورما ذا » دز دایرف

 ریزو تسدب نویسیمک شدازگ یروآرکس لیتسا نینچ
 . دیس

 < ریزو فرط زا هک تشادن دوجو یعنامرکید نونکا
 هلیسوب هک یاهحیال . دوشن میدقت ناملراپ هب یاهحیال

 ترومصب تسناوتیم (یفارگوتف) عرتخم هب شاداپ نداد « نآ
 . دیآرد نوناق زا دیدج هداملی

 عرتخم یتسیان ایآ  دمایم شیپ لاوئس كي اچنیا رد
 یروظنامه؟ دنک تفایرد كنارفرازه تسیود یفارگوتف
 دوخ راکشزرا لقادح ارنآ شدادرارفرد عرتخم دوخ هک
 غلبمنیا دصرد جنپ یتسیابیم هکنیا ای دوب هدرک نییعت
 ؟ دومن تخادرپ عرتخم هب هنلاس یرمتسم ككيروطب اد

 نیا هب نویاقآ یلو

 ینودیم الصا « هللادیاقآ : نادرگراک

 دایمترب شهدهع زا اباب نبی «هیچ

 هومنیا تشاد دیقع وگارآ دروم نیارد

 یعانم هن دوش هدید یلم راختفا ككي ناونمب
 ارد زونه . تساهدش هضرع شورف و دیرخ
 .دوب هدشن هتفرگ یمیمصت

 لئوماس» دوب ۱۸۳۹ سرام هام متشه نونکا

 : هدمآ سیراپ هب شدرگ یارب فارگلت عرتخم
 باجعا اب و دوب هتفر رثوگاد رادیدب شیپ ذود
 رفوکاد مه زورمآ .دوب هدید ار وا یاه سکع

 دنیب هب اد وا یارتخا فارکلت ات تفر سروم
 هناخ رد تعاس نیا رد و دوب رهظ زا دعب كي
 هدرک یشافن یگزاتب رثوکاد هکیدیدج یولبات
 ک .« (باروبد) نارک راک زا یکی یتالابم یب رثا
 اوب هدش كبدزن یلیخ نآ هب نشود یتفن غارچ|
 .تفرگ

 دندیشک هنابزشتآیاههلمش هلنحل _دنچ رد

 د و تدو وله ب دنتفرگارفار (امراوبد) هناخ

 کی ۰ شتآ  ندرکراهم  یارب یمادقا نیرتعچوک
 . دش رتسکاخو تخوس هناخ

 وجواب و دوب یدنمتورآ درم رثوئاد هتشذگ رد
 اک « یوقیلیخ (اماروید) هب تبسن مدرم یمومع
 ارچ تسناوتیمزونه نآ زا لبماحدمآرد اما دوب

 : یناهگان روطب الاحو دناخرچب یبوخب اد رثوتاد
 192۳ . دوب هدش هدوبر وا زا .دمآرد

 ی هراسخ لباقم رد رثوکاد هکی«هیب قح
 ارفربو دوب زیچان رایسب «درک :تفایرد « دداو

 یشزرآ رگید اهاروید هناخ « نتخاس هدابودو

 داهنشيپ اب وگارآ هک دش ثعاب رما نیا
 . دنک ادیپ یقفاومرظن « هنالاس یرمتسم

 ۱ هللادیقآ میرپ « اباپ
 یظفاحادخ نودب نادرگ راک

 . دادنموت تسودو رازه امب درکتسد

 موفسیپ شساو . مدوخنم مه هعفددنچ
 زونو زان « یفرطهی ميربايب مداتسرف
 1 درک

 : نادرگراک

 ؟ هنحص وت یدایب ومشچ
 ۰! شرختسد اباب : هدننک هیهت

 هبابدنوا هشاب تدای اهتنم ۰ ینادرگراک هک
 بشنوا هک میدب شهب یلرهب مه ورهلخ

 راهچ تفع یاوخیم هنکن

 اقح.

 ..هفاکیوت
 رد یلیخ « هلاو هرآ : نادرگراک ۲

 خیب مه هبترم «درک, یتفرعماب ام قح

 نیدبتکرش ملیف یوتونم : تفکیم نم شوک

 نایتسلاگ پ :زایتما هدن داد

 ناگدنسب ون یادوش : رظن ریز
 (عودوتسیب لاس )۹۳۵ لسلسم-(دب دج هدود)۱۲۰هدامش

 لابد ۲۵ تمیق

 یگتفه هبرفن
 امتیسهداتس

 مرادن یلد ملیف رخآات هدنب یدمحم هلبق

 مسا هک یتفرعم اب یاهمناخ نیا هب هک
 2۳۳ سر

 دش عورش ساب هیآ زاب : هدننک هیهت

 هچ رتخد نیا < مترک ون ... هلال

 هتشاد همع رتخد هب هراد یلاکشا

 هراکیچشاباب. .. ورای نوا دوخ اب هشاب

 ؟ دوب

 هشافک : نادرگراک

 هتشادرهاوخهب ۰.« هرآ : هدننک هیهت

 ؟ هصترب اه هفاک یوت هک هشاب

 .. هخآ : هدنسیوت

 ۰۱ هخآ تفگزاب سکان : هدننکهیهت

 ...ام منکیم تصقان تاکبآ وتمنزیم «رسپ

 نفلت

 هرادمهورام تقو ؛ هسپونب ملیف یویرانس

 دیاب راکرس نوج شاداد« هنکیم مورح

 تسینزبرهراک .یسیونبهمانهنوختسپ مدیرب

 ۲ نتفوک نمرخ
 متفگتهب لوا زا هکنم :هدننک هیهت

 یه«هشیمن مرگ یبآ نوفادوبود نیا نا
 ۱ یدرک قافرا شهب

 ی نویاقآ یلو ۳ هدنسپ ون

 نادرگراک

 وراسمتقو هک یتعاس مین نیا یباسخ درم

 «یرادیشوخ _لدابابورب

 قشاع هنحص زا ميتسنوتیم یدرک مورح
 ینشکدوخو هرسپ ندیصتر و هرتخد ندش

 اهدزد سیئد نیشام نداتفاو هرتخدردپ

 میرب ؛مینکب مه یرادرب ملیف « هرد یوت

 ۱۰نامتراپآ - ۲ هرامش تاوزور یادتبا - تلودهزاورد هار راهچ :یناشن

 ۱٩۴۷ : یتسپ قودنص هدامش - ۸۳۹۹۷۱ :
 (۳۶۲۲۱۳) ناریا رهم یزاسددارگ : زا یگنر ریواصتو یگند و یپک ملیف

 (۸۲۶۴۶۰ - ۸۳۶۴۵۰) كيفارگز ام پاچ نتمویگن د ریواصتپاچ

 و دوشیم جراخ هدنسیونراک قاتا
 توهبمو تام هکیلاح رد هدننک
 : دیوکیم« تسا هتسشن

 ترپ نیا.زا,یدقنانیشب الاح -

 . تسد .. دایبردتنوجات سیوتپ
 2 ...ناومهب



 هدنا رفر نی رت میظع

 زاوا یایند نادنمرنهرا یاهدع۵ پاجرب ریآر قاروانویلیمكب
 ۰ ۰ و .تفر



 .< شاپ میاهکشا شزیر ده
 تالآار نارگیزاب هک" كاکچیهدرفلآ ف
 تیمهارگیزاب هب تمول یندیس , دنادیمب

 ال تاظحل رد هک درادهدیفع و ۰

 بل وئسم یهمههک تسارگیزاب نیا « را
 دراذگیم هیامدوخزا و دشکبم شب

 ربدپ .دشيم ارجا (لبو تا ربلهایبار) مان
 درزبردپ و ردپ شقنرد وتشونیمآر اه

 یندیسو تشاد ار نز لواشقن شردام .
 یزاب هداوناخ یهچب رسپ شن رد

 دنچاردودتهدیشک یودارپ هب نآزا سپ
 رذ دزک یزاب (رابکزم نایاپ): هلمج زا

 امنیسرگیزاب ۱۹۳۹ لاس*رد دوبهلاسهدز
 تسجتکر ش (تلع موس كي ) مانب یملیف

 و همربو نیچ و تسویپ شترا هب یگلاپ
 ۰ دیدزوازت از ر

 یپتیقح نیاب هزات دش جراخ شترا زا
 : دیوگیم تسینوا راک یرگیزاپ

 و رازهکی ربارب دد بشره متسيرتاق

 «. منک یزاب رکاشامت صناپ
 دییارگیماک ان هب ماگ اتیرابشجاودزا نیتضن

 تلیبردناو ایرولگ مانبینز اب شمود جاودزا یتقو
 اراکدو نیالیگ تفه هلصافالب «دش قالط هب رجنم
 تیمومسمتلعب سپس و دیعلبباصعاصرقدنچ هن اضاب
 . دش ناتسرامیب یهناورد بدش

 تتسا یعیرسو راکرپ دره تمول یندیس ۰
 فارتعا دزاسپم تدم نیرتهاتوک ردار شیاهملیف
 مقر شیاهراک یهنیجنگ .دهاوخیم شادهک .دنکیم
 :دیوگیم لاح نیع رد یلو دهدب.ناشنار یتشرد
 اب. هدزناپ :منکیم هاگن هک رک و یک .جروج یاهراکب
 ملیفیس دودح رد .منیبیم لوا هجرد ملیف هدزناه
 هتبلای او دنتسه ناشخرد یتسارب دروف ناج زا
 داتفهودص دودح رد دروفناجهک دیشابهتشادرطاخب
 « ..تخاس ملیف

 لتق) تمولیندیس یاهملیف نیرق هزات زا یکی
 یناثکهک نآ رد هکتسا (قرشریسلاعیرس راطق رد
 لپناژ تسا هدش:هتفرگ :یتسیرکاتاگ [ رثا یور زا ملیف نیا . کینکیم رظن بلجم فورعم نارگیزاب زا
 نو ۰ ویرگدراسو .زنیک رپینوتنآ . لساک ریپ
 .سبرولوکا یار دیرگنیا یرناک

 :رایمیدنو . رتربار لشار ۰ ینیف .ترب
 . هسب نیلکاژ ۰ گروپ لکیاع ۰ ,یلیئوک سید

 هنحصزا یرایس رد مازلاب نیترامو لاکاب نرول "
 نیمهزا و دنریگیم زارق مه ربارب رد ملیف یاه
 یربهر رد تمولیندیس تردقب : ناوتیم 7

 . دربیپ نارگیزاب
 یهریمخ ردتیلاعفوراک هک تسبدرمتمول یندیس
 ۳ : تسوا

 . منادیمن هک تناهزیچ رایسب زونه »
 ملد متسه_نتخومآو. نتفرگدای :ددصرد هتسویپ
 یوبرانس رکا . منامن راکیب تقوچیه دهاوخیم
 ملیف ار یرگید یوبرانس .دشابنتسد رد یهاوخلد
 یثویرانسنینچرگ | .مشابهدش بلج شیوسپهک منکیم
 موریم ییاهویرانس غارسب . دشاب هتشادن دوجو زین

 | هدش هتشون سانشرس نارگیزاب یارب !رصحنم هک
 قبرط زا مشوکیم ییاهماین نیش

 راک مفده ۰ مناشوپب ار ناتساد فعض ینف اکما
 ۱ ملیف ارچ دینادیم ..تسا ندشن فقوتمو .ندرک
 ایفوس ندید هکنیا یارب ؟ متخاسار یروجنوانز
 مدرکیمرکف نآ زا "شیپ ات دوبهدرک هکوه ارم نول
 ۱ هایسیهقبرطب دپاب :اماررد ناتساد كي هک
 دسبب یروجنوا نز ملیف زا . دوشهیهت دیفس و
 اههنحص مارد هب دناوتیم گنرلمأع مدیمهف هک دوب
 «. دنک كمك

 هتشاذگ رس تشپ ار یناوجهک .تمول یندیس

 . ویدار رد ار دوخ رمع زا لاجنپ و ,لهچ اقیقد
 : دیوگیم زنط هب وا تسا هدرکرس امنیسو رتائت
 ::دنکیم هفاضاو دوب دهاوخنمراکهاش ماهدنیآ ملیف

 ابترمار زاسلیف كي دناوتیم شور نیاننرب راکب

 طقف هن یتادیهمت ابو دنکیم
 یقظنمو میهف یمدآ هک اد ذوا

 كي ردار لا هکلب دیامنیم یلاسانش اخ
 .دزاسیمانشآ زواجت دروم رتخد ایر ی

 تسودنیاقیقد :یاه سدح قبط < هما
 دنوشیممه قشاع ماجنارس ودنآ
 هلصیف یمرخو یشوخ هب اهن

۳ 

 هسن اد « هتف هزود نیمنشه) ملیف
 میظع هورگ هنو دنتفرگ لیوحت نیدق
 نآ زا شاهدنزاس دوخ اهنت و یچاشا

 : اتنشاد تیاب
 مشوخ یلیخ ملیف نیازآ افافنا -

 یناربا یچاشامت كي هکنیا یارب هاب
 دوز « .دشاب رادشک هک یملیفزاو متس
 هشيمه ار ناوی متید كي و موشیم اتس
 .. مهدیم حیجرت دنک متید ال
 رد نایئاجر راک ندروآو حرط دیاش
 دنک هولج درومیب « تالاقم هلسلس ن

 زود نیمتشه» ۰ تشاد هجوت دا

 هک اتنسا یعدم یاهملیف زا یکی « هتل
 اد یاهدسع هتسناوت شرهاوظ

 . دیامن دوخ هتفیر

 اراهلوفم نوسزب ول
 دزاسیب

 سس

 ناريا نویزیولنو ویدار یئامنیس زیره

 دزاسیم ار «اهلونم» ملیف دوخ ةیامرس

 بد) دیما یاههق رح
 دنکیمهاضهاارنآ یاپ «یوایمیک زیورپ» د
 عقاو دد ملیف نیا نتخاس اب نویزیولتو

 دنراپسب دلاخب ار نویزیولت .دنهاوخیمن
 هدرمن نویزیولت ملیف رظن زا عقاو رد اي

 هتفای هد نآ دد یاهزات تایح هکلب تسا یوایمیکنوچ دنکیم هلوک نومضم دوخ یارب
 هب اد نویزیولت ذوفن .دهاوخیم ملیف نیارد
 نویزیولتهکنیاودهدب تهابش اهلوفم هلمح
 مدرم یگدنزو ینس و رکف زرطهب هنوگچ
 . دوشیم رو هلمح

 بوخ هدیا كي و بان رکف كي نیاو
 نداد ناشن و روظنم نیا ندروآ اما تسا
 و ام یهعماج رد نویزیولت ذوفن ضراوع
 و كنهرف هب اهلوفم لثم هنوکچ هکنیا
 همطن ن اذآ یشان یاه شزراو قالخا

 دزاسیمنک هشید اد اهنآ یتح و دنزیم
 یاهلئسدوخ هنعاس ود ملیف كي رد -

 یوایمیک یارب یتح دیآیم رظنب هک تسا
 هب وا اذل - تسا هدنام لعنیال مه
 یاههناهب یریداقم اب هصق نودب .یامنیس
 زا یضعب هاگهک - دروآیم یو یلیئمت
 اما بلاج دوخ دح نامه رد اههناهب نیا

 هدنکارپ و ادج مه زا طابتراو عومجم رد
 هولج قطنم نود زین هاگ و دنتسه
 اب یاهیع هک یاهنحص ریظن - دننکیم

 و توبات لثم نویزیولت ندیشک شودب
 دننکیمهد دراو ارنآ نایوک هللا یلا هللاال

 رظنزا اما ةتسا بلاج هیضق رهاظ هتبلا
 اهنا هک ارچ تسین تسرد یلیثمت قطنم

 هددراوبیترت نآاب ارنآ دیابن سپ . تسا
 . درک

 شقن دادهدهع دوخ ارهاظ یوایمیک
 نادرگراک كي ملیف رد واو دشابیم شدوخ
 دراد ذمهافت شنز اب هک تسا ینویزیولت

 دیدج هاگیاپ بصن یارب تسا دارق و

 . دورب نادهاز هب ینویزیولت هدنتسرف
 قشع امنیس هب رهاظ نادرگ داک نیا

 4۶ مينيبیم مایف عورش نامه دو دزرویم
 تسامنیسخیرات بانک یهعلاطم لوضشم وا

 هرابرد دوخ زت پیات لاح رد شرسهو
 لیاسم اجنیارد سا ناربا هب اهلوفم هلمح

 ملیف و دنوشیم مافدا مه دد تافافتاو
 و دزادربیم نادرگراک تاینهد شیامنب

 اهلوفمهلمحابینویزیولت یاه هکبش هعسوت
 . دزیمآیم مهرد وا رکفرد

 هلئس ود نیا نداد تهابش فده

 یداقتنا عون چیه تیلوئص ملیفاما تسا
 رتهبای و دریگیمن هدهعب داکشآ دوطب ؟د

 هیهت لاحرهب نوچ- دریگیمن یدج میئوگب
 . تسا نویزیولت نامزاس ملیف یهدننک

 هفیظونیا شیاه هبحاصم رد یوایمیک اما

 یاه هکبش مينيبیم اتفیقح ام . -
 حتفار اج همه و هتفر اج همه ینویزیولت
 دیدبدو دایز یلیخ یتعوس اب اهتنم هدرک
 اد هلمح نیا دوطچ ملیف یاهیتاهد هک
 .دندادن .ناشن یلمعلاسکع و دندرک لوبق
 اهلوفمهلمح لباقم رج ام هکنآ لثم تسرد
 لباقم رد مه اه یتاهد میتشادن یگدامآ
 . دنتشادن یگدامآ نویزیولت یهلمح

 نامهم « میتسه یفطاع یاهمدآ ام
 یاب یتقو اما ميريذپیم شوخ یویاب اد
 ميتسينروطنيا « دیآیم طسو هب نوبزیولت
 یدارفنا دوطب مينزيمن فرح مهااب رکید
 امنیس هنبلا « مبوشيم دربود نویزیولت اب
 ًامنیس رد . درادن اد یتیصوصخ نینچ

 رگ . تسه مدرم نیب یممج طابترا كي
 اهنآیهدنخ « دندنخب امنیس رد یاهدع
 ۰ درادیماو هدنخ هب مه اد نارکید

 ها ار رگیدمه لمملاسکع امنیس دد

 مینزیم فک یممج هتسد "یتح ای مینکیم
 شدوخ یارب سک ره ار نویزیولت یلو
 یدارفر:یاربتسا یدس الک و دنکیم هاگن
 . یناسلا طباور

 دراد ههادا



 امنیسهداتس ناگ دنناوخهب نادنمرنه

 دنهدیم هب ده

 زا ارگونیملیف - دریمییم یرتخد بشم|ملیفرگیزابو بصعت ملیف نادرگراک - ۱
 هتفه نا .تکرشاب یددان ریما زا یملیف - هیآدنچ- ۲ نگیو نیلیا تکرش اب ناربا یامنیس
 (ملیف هشيپرنه - :تفرک قالط شیپ یدنچ هک یناریا ناگدنناوخ زا یکی كچوک مان دهاوخ مالعا دعب هرامه راهچمدقهنیشفا هیده هدنرب.دنرادلاسرا هلجم[-۱, ندب رد یاهلول - ینیلف مر یاههتخاس زا یملیف - دازفلع هوکشو دیاس ثسو و1 هب و هدرک رپ ار ريز نپوک دنناوتیم یو هیدهتفایرد نادنمقالع ناتساد یاههلیف هداتس لیماف - ٩ لامآهاگ هبعکسوگ هوکشزاس -هدنودددع-دوب قفاربا 1 میده هلجم ناگدنناوخب توصطبض هاگتسد كي و هدّرک تکرم هلجم مليفنيلواشرتخد - ۸ ناوریپ - مياناگیب تافالهتف و ملیفهراتس كچوک مان - ۷ مادآ و رثه هبده همانرب رد ۰ تسا هدرکابی یرایسب یادصوساهزور نیا ۱ رب یی بری یو.هبحاصم و تسا اهنابزرس شمان اهزور نيا رفاسم و ناتسمز | ونمیادیب تکرشاب یملیف - باتفا ریز ناناوجلیفهراتس لیماف - ٩ دچ - ؟اکنس ۱۳۰ تنم یاسر ییجا ناوج هدنناوخ منقم نیشفا هق ۰ | یف یدنه هشيپرنه كچوک مان - ٩ برم یایردبامه زیزع - نکم - هسناوف دد یجرب 1 دن ِ 0 0 -  رازابو هچوک هدنناوخ نسوس روهشمیاهنارت زا - نایاپیب غدرف ملیف هراتس مدقم هیشفا هیده توص طیض هاگتسدکي ماربرسوعیطم - ۲ نیورامیل تکرش اب دوبیملیف (.. ت) - یئارسک یدونو داردیعس
 لیماف - ۱۱ نکپ رد زور جنپو هاجنپ ملیفهشیپرنه لیماف - نابیرف بشو تبربط یاه

 . یلایلاتیا دوهش» رگامنیس (وتربلآ) لیبهاف - ..۷ رومام دناب زمیج

 یتداوناخ مان :یدومع

 سانشرس هدنناوخ .كلچوک مان - ۲ ینطوناگ دنناوخزاس نویامه .تکر ش اب دوب یملیف .:نکاس (..وباوخ) - ۲ یکشم ملیف یناربا هراتس -یرناکنوش تکرش اب یملیف ناونع - ۱
 تشوگ - 4 تسا هارمه تشداب - زیچوک رسپ ازانملیف رونک ۲ كچوک مان - یسیلگنا
 نم - یگنرف یاچ - 1 سدقم یالط تفهمیفروتع-۵عبرم رتمدبم - رادیاپ - یکرت

 مدشنزاک زنه - ۸ یریجنز ملیف نادرگراک ورگی زاب گچوک مان - تشهب- ۷ اهش 3 و
 نفرات ناو را ی هزم نپوک هلجم رتفد یارب رگیدهتفهود ات دنناوتیم یدرونامیاكيب هیده نیور یی - غ : میفنت نادنمهقالع رظن نيا زامیاهدومن دیدمت هتفه راهچب ار نادنمرنه هیده| .نوگیریناس ملیف هدنزاس لیماف - ناکنزب رسو شورف ریش یاهملیف یسیلکنا دوتکآ تدم « تسا نارهت زا ارثکایتفابرد یاهنیوک هکر مانیاب هجوت اب كچوک مان - ۱۰ سورخ ملی ناکشیپرنهزا یکی کلچوک مان - نیک لعیام تک رش فا وق رد از تا نا . فک هلال کش 4 قد برفیامهنیسهشیپ نه هیره یاهنیوک تفایرد تدمهکدناهتساوخام زا اهناتسرهش رد هلجم (نیلبمان) دوتا نا رهت دد ینامنیسوادیرولفتلابا رد یرهش - داردیعس یاس تم تدوین هی در رد سیم مت ۳ یدرونامباكيب هبده درومرد حیضوت |- ۱۰ دنابزمیج قلاخ كچلوکمان - یدداف جربا تکرشاب دوب یملیف «...غاد) - ٩ هیکت

 ۳۳ ۱۲و مرامش تا ج ۵



 (هیقب) یئانجرا
 هلیسونپدبودادیم ناکت اوه رد 1

 دننکن شومارف ات درکیم راطخا

 همه . دانتسیاب دیاب اچک صق
 ضوگ وا هب هجوتیبو هتسخ ی

)0 
 سفن نم «دوب رهظ ۱۲ تسرد

 هبهک مدش یبولک لخاد و
 رسد .مدیاشو تشادقفت

 هشوگ .دوباجنیامه شزیمآ
 ,مداهیکاراویدبو مدرک باختن 1

 ندنارذتفو یارب هک یراکیب ۸
 نس . تسا هدما اهنآ صفر

 هورگ هب ات داد ماجنا ار

 و لکشم تاکرح زا انود
 زاهرخالاب, دهدب ناشن ار

 هریتیهاگناب نارتخدبز دانسیا
 یریوصت شاهرهچ رد . تفرگ ,
 شنابزهکیلاح رد «دشیم هدید ی

 نیاهب اجنیا ایی وت زیر «
 .هدبناشنار تکرح دنچ نیا اه و

 ینامشچ ابخرسوم رتخد كي
 زا هتسچرب یاههنوت و هرزبو

 ابودمآ شیپ مدق دنچ نارتخد
 یاون داظتناهب تشاد بلرب هک ی

 داتسبا وس

 شیوجنسچ هکدوب یزتخدنامهنیا
 «  نددهرسف ادنیلایو نمورتالول

 باوجنم لاوئس دنچ هب دیاب هک
 هکمدنامیم هدنز اجنیا را هتبلا

 .منک تفایرد ار اه باوچ نیا من /
 و متخادنا نیمز کود اد مراکیس

 واب همه رکید نارتخد « مدش ه,

 اما . تداسح اب اهلثم دندوب ۵
 هک دناوخب ناشهرهچ. دد تسناوتپ

 نصقر لکشم تاکرح واز ده
 تسناوتیماعلاو ادنیل نوچ دنریگب +
 ادیصقر تاکرح نیرتهدچیبد نیر

 وا .دهدب ماجنا یصاخ یمرنو تراپ
 روهشمهرانس كي تسناوتیم هکدوب

 * درکیمنیفد یاهشوگ ار شدوخ رگا
 .دنامرودب شدوخب تبسن یاهجوت

 دیدش تاکرح زا «درک فقوت هرخا

 و دوب هداتنفا سفن سفن هب صق و
 سابلریز شاهنانز یاه یگتسج

 ندب هب هدیبسچ هک صقر نبرمت

 مذوخبمدرکیمهاگن ار شنامشچ
 تلاح گاب « هراچیب یولوچوگ
 .دوب هتفهن شنامشچ دد تامو یآ

 یگدنزرداهزیچ یلیخ هک یناسنا

 رگا ۸۱ .دایز یلیخ رابکی و دند

 راک هچ اجنیا الاح سپ تشاد تقیقح نیا
 ٩ درکیم

 ایفامفرط زا هکنیا زا اعقار وا رک

 ارچ الاح سپ تشاد تشحو « دوش فشک

 1و یا" ۲ تیلامف ترم ید یعرد
 ۰ دوب هدرک لوپف

 هک .دیسر مزفمب لانتشحو رکف نیا
 هتشادن ایفام زا یتشحو وا تسا نکمم

 ایفام هب دیاش ابیز رتخد نیا هک « دشاب
 سپ «دنکیم راک اهنآ یارب * دراد قلعت
 نوچمهدب همادا مرکفب مننشادن هزاجا رکید
 یاربو هجیتنیب مياهراک مامت عضو نیااب

 نمرخآ زور"نیا باسحنیا ابو دوب چیه
 دون

 اوه دد ار شیاهتسد زاب ساط هلک
 : تفگ و داد ناکت

 زورمایارب « اهرتخد بوخ رایسب -
 میهاوخهمادا نیرمتهب ادرف «تسا یفاک
 . داد

 یادص هکیلاح رد هماقفد نارتخد
 هتفرگ ارفاد نلاس ناشندز فرح و هدنخ
 دنداتفاهارب ناشیاه نکتخر فرطب دوب

 هک مدت هجوتمو مدرکیم هاگن ار وا نم
 اما.دیز رلیم مناتسد و هدش كشخ مناهد
 هکاریهارو تشادن دوجو میارب تشگ زاب
 . مناسرب اهتنا هب یتسیابیم مدوب هدمآ

 زا یلاخ نلاسات مداتسیا راظتن !هب

 زاب .مدرک بیقعت اد ادنیل دعبو دوش مدآ
 مدرگندروخ رب سکچیهاب «دوب نمابسناش
 تخادناین مه هاگن كي نم فرطب یسکو
 زا یکی اب و دولیسكيناب هنانخبشوخو
 همهدیاش. متشادن یدروخر ب شیاهرتسکناگ

 .دنتشگیمنم لابند ۵ دندوب رهش رد اهنآ
 جراخ نس زا نارتخد هک یرب زا

 زونه ۰ متفد نس تشپ یورهآر هب دندش
 دیسریم شوکب درهار دد نآ رتخد یادص
 موشن هدید هکنیا یارب تهج نیمهب و

 هکنیا ات مدرک ناهنپ یاهشوگ رداد مدوخ
 ینک تخر یاه قاطا هب همه نارتخد

 اهنآ نیب متسناوت نم و دنتفر ناشدوخ
 تورو یاهتنا هب هک منیب هب ار ادنیل
 تشپ ار ردو دشاه قاطا زا یکی دداوو

 رد مدوخ هاگناهنپ رد نم . تسب شرس

 هازحرف
 یاهسکع و اه ژاتربرو اه هبحاصم جرد
 هکتسا تالجمزا یضعب تاجیفص رد اهنآ
 .درشيسپاجیهگآ ژاتربدو لوپ برض هب
 یارب باصعا فعض هکنیا زج هدع نيا

 زا یزگید راک دننک دیلوت اههدنرنش
 1:تسن هتخاس ناشتسد

 یدبهزاجا رگآ « میوگیم دازخرف هب
  مریکب زرد اد هیضق مهاوخیم

 ملاحشوخ یلیخ : دیوگیم دازخرف
 یاهبحاصم امنیس هراتس بوخ هلجم اب هک
 : مدز اد مياهفرح و مدرک
 یفرخ رپ زا نم میوکیم دازخرف هب []
 یدادیفرح مهزاب رگا ! مدش هتنخ وت
 ! دایب درداد هلجم یاه "هدنناوخرسووکی

 یتسیاب دیوگیمو ددنخیم دازخرف ال
 زط اب رگید ات منک غاد ار متسد تشپ
 نم دابنیا منکن هبحاصم تعامج سیو

 ژاب شیامن هنحص هب هک یرد یهاگرد

 مدرک یمس دمداتسبا یاهینا دنچ « دشيم
 مهدب فیفخت یمک اد میلق دیدش نابرض
 هک متفدورف رکفب یدولآبت تلاحب و
 .ميوکبهچ « ؟داتسیا شیور یولج یتقو

 مزاعو متفرگ اد مدوخ میمصت هرخالاب
 مدق زونه یلو مدش ادنیل فاطا هب نتفر
 نیشزاب یادبص هک مدوب هتشادنرب اد لوا

 هلجع اب . مدینش مرس تشپ اد یرد
 یلاجنآ ات ارمدوخو متشکرب ملوای اجرس
 .مداد راشف داوید هب متسناوتیم هک

 دوبهدش جراخ یقاطا زا نمروگ ینام

 هب هک یرد ادصیب .دمآیم نم فرطب و
 یلصانلاسدداوو مدرک زاب تشاد هار نس
 رگا.مداتس ٍءارد كيدزن اجناو مدش بولک
 اما... دوشب در اجنبا زا تساوخیموا
 نیمهب «درکن اد داک نیاوا

 ابو "متشگرب مهاگناهنپ هب هرابود طایتحا
 .متخادنا ورهار هب یهاکن یبصع تلاح

 هدیسر ورهار یاهتنا هب نمروگینام
 هتسهآو داتسیا اهرد زا یکی یولج « دوب

 یتقو . دش قاطا دراو دعبو دیبوک ردب
 گاطا اجنآ هک مدیمهف مدرک تفد بوخ
 ..تسا ادنیل نکتخر

 نیا سپ
 یگدنز فقس كي ريز شدنابو دولیس
 دمآیمربروطننا رما رهاوظ زا دندرکیم
 .تشگنا یتخ وا . تسا ینام هقیفر وا هک
 نمب هک داد دهاوخن نان مهار شکچوک

 نیا مه دیاش و دنکب كمك یتوربور اي
 ندرگبار لتف كي هانگ دولیس هک تقیقح

 هولج هرخسم وا یارب هتخادنا یتربور
 و دندش تشم هاگادوخان مناتسد . دنک
 تعرسب مياهر رد نوخ هک مدرک ساسحا
 هکنیازا«نم مشخ تسا نایرجرد یرتشیب
 نما ربار یفیثک لر نینچ ككي تشونرس
 كيدزن هک دوب یردقب « دوب هدرک یزاب
 و مزادنایب دلرتخد قاطا هب اد مدوخ دوب
 پیکر تدبو تخیرودب تروص هتشم اب
 منکهدرولو هلار وا « منک دروخارنمروگ
 مکدهبنم هقالغ نياامآ . اد دلرتخد مهدعبو
 .دیشکن لوط دابز یشک

 ه ندز هبرض یادص ادنیل لاطا زا

 اب هلرتخد « تشاد

 : دیوگیم دازخرف ! دریگیم ماهدنخ
 قازم هب تسا نکمم مدز هک ییاهفرح

 ردیتسیاب ویدار ! دیاین شوخ اه یلیخ
 نافمرا » نوچ یبوخی اههمانرب راوج
 لیصا یقیسوم ناگدنناوخ ذا « هتفه

 هدنناوخ و یلحم یاه كانهآ و یناریا
 یرتشیب هدافتسا رازابو هپوکو یلحم یاه
 دهدبتیلاعف نادیم مه هدع نیاهبو دنکب

 هدنناوخ ریخست : هب نویزیولت اهزورثیا
 رثکادح اب هام دنچ هک تبسا هدمآرد یپاه

 بلاجو ۱ دنرادن هقباس رتشیب لاس دنچ

 هک دنتسه یدارفا نامه اه نیا هکنیا
 !درادن لوبق اد اهنآ داک یقیسومی اروش

 رکید نم : ميرگیم دازخرف هب []
 ! مرادن ار تیاهفرح ندینش هلصوح

 دیما هبو دهدیم تسد نم اب هنامیمص
 . منکیم یظناحادخ وااب ددجم دادید

 |مامت 1

 غ
 یلیس كي یادص هب تهابشیب هک یزیچ
  شحفیادص مه دعبو دیسد شوگب « دوبن
 و دایرفو نمروگ یازسان و
 : دش

 یاهو متفد قاطارد فرطب :تعرسب
 :وگن آ نورد یاهازسانو اه ادصو رسهب

 دیاوت مدناخرچأر رد هریگتسددعب و مدرک
 ۰. مدش قاطا

 هفلح ادنیل روداد شیاهوئاب نمدوگ
  فرظب دوزو ربجاب اد واو دوب هدرک
 رارف فاطا زا یاهشوگ رد هک یاهپاناک
 . دیشکیم "تشاد

 هک یزینسو كنج رثا رد

  ابیرقت ادنیل ریماشودبور دوب دارقرب
 ماسنابوا . دوب هداتفا نیمزب شنتز

 .نیاذآ یلو درکیم عافد شدوخ زاش :ردق
 نمدوگ لثم یلوف لباقم رد دوخ تیلاعف
 شناهد یولج هک وا تسد لباقم ددو
 , گریگولج شندز دایرف زا هکدوب هتفرگار
 . تفرگیمن هجیتن « دنک

 یا رحص یاهشوم « تشادن بجمت
 4 اب یتسباب_نمروگ لثم یزیکناترفن
 دن رخباراهنآ هکنیا ایو دننک زواجت اهنز
 "هچوتدروم هک یهانکیب نارتخد هب هدخ

 ۱ . دنک محر « دنتفرگیمرارف وا

 2 : متفگ یدنت نجل اب
 "یربیم تذلراکنیا زا یلیخ «ینام ب
 « هدش ریگلفاغ نینچ هک یسک یارب

 !دنیل «دوب عیرسو دیدش رایسب ششنکاو
 و درک اهر 6 دیسریم رظنب شوهیب هکاد
 فرطبقرب تعرسبو تخادنا هپاناک یورب

 یوقاچكيزيت هفیت هکیلاح رد دیخرچ نم
  یتقواما . دشی» هدید شتسد رد دادنماض

 ودش فقوتم شیاجرس دید تسرد ارم هک
 :داد نوریب شیولگ زا یئادص تمحز اب

 !؟ نوسناچ -

 رکف اهتح ٩ هلب «دیدش ریگلفاف -
 «هن« ماهدرک ناهنپ یاهشوگ ار ؟دوخ دیدرک

 مدوخ دوب دهاوخ رتهب یلیخ مدرک رکف
 امش مداذب هکنیا یاجب مسرب امش تمدخ
 . دینک ادیب ارم

 هدامآهکمدید نم و دش كانت شنامشچ
 وفاچ هغیت .درهب نم فرطب هبش
 [دانسبامیاههشاپیور . دزیم قرب شتسد
 مدنامرظننم * مداد ولجب یمک اد اههناشو

 :  متفگ یزیمآ نیهوت نسلابو
 شلابند هکار هچنآ ۵ دیئایب سپ -

 نیلاپ هب یمک شرس دبرادرب دیتشکیم
 روآلرموعبرس«دی رپیم فرطب دعب و دمآ
 نم ادا هدولآرهزرام كي لثم تسرد

 .هگ ياهحل رد تسرد ۵ متشاد یگدامآ
 لاج نيع دد و مداد یلاخاج دیسر نمب

 ؛مدناچیپ تداشب ارنآو متفرگ اد شیوزاب
 ۱ ۰ دشداب يتتسدو درک هلان نمروک

 ددرک اهراد شوزاب نم دانفا نیمزب ۲
 *منزب) شتروصب مکجم تشماب مدرک یعس

 .كیا یرفن ود یاوعد رد نمروگ اما" "
 پئلعار شرس تغرسب وا . دوبن دوتامآ

  دب شرانک زا نم زتنشم هکیروطب دیشک
 مکجم شنسار تسداب عقوم نیمه رد دش
 زاوسیدبتدشب هکیروطب دز نم هناچهب
 » مدرک دروخ رب

 مامان



 راک هزات هشیپ ریه

 هزاتو نارج هشيپرنه هنوبآ ریکا []
 رد تکرش اب لبق یدنچ هک تسا یراک

 ار دوخ ینامنیس داک 6 یشابشارف» ملیق
 6 نوبامه هارمه نآ دو زادعب و دومن زاغآ

 ادومتمو یياضر مرکاضت ۶ او« فرا
 تکره ه«رادلاخ اباب» ملیف رد یهلادسا
 "شیامت هدامآ نونکامه ملیف نیا هک درک
 اوخنارکا یور هب هدنیآ هتفه زاو تسا
 ات ز

 ابابو یشاب شارف یاهملیف رد یزاب ۰
 هارمهتیقفوم اب هنوبآ ربکا یارب رادلاخ
 دنچ رد یزاب یارب یو زا هکیروطب دوب
 .تسا هدشآ لمعب توعد هزات ملیف
 تسایاهزاتیاهملیف زا یکی مان «یناح»
 .دومن دهاوخ زاغآ ۱ رثآ" رد یزاب دا هک

 «دوشیم دراو اهدژا»

 یاهدزآ یلک م یح نونکا

 بلاسح رثآ تكيرد هایس
 یندسدو

 محو ی عمه مع حج
 رد زیمآقفوم شامن هتفه نیمود زاغآ

 یرسک امیپ امییس

 یارسب یتبرومام
 تست زا

 و

 ِشصحس-س_----

 سبدلگ امنیس بشما همارب

 نادسند دیس

 یزیلا ریو - ورن وکنا رف :یئامن رنهاب

 بیر و جمع 3۳55و ج حج عج عج عج عج عج عن

 9۵ دا سپ هکیئاجنآ ذا یلو « منیزترب
 « یئارس هنارت هنیمز رد تیلاعف _لاس
 قبرط زا هک یمدرم لباقم رد

 نسرسحا (متسه و هدوب سامت دد اهنآاب
 اجنیارد ا مدش نآرب « منکیم تیلوئسم

 ندش نشود یارب و منک عافد دوخ زا
 غیردیب هک نابرهمو بوخ مدرم ناهذآ

 یتاحیض وت؛دناهدرکتیامح مراک و نم زا

 رظن راهظا متفگ هکیزوظنامه الوا هک مهدب
 یصخش دجرد « نم یاه هنا رتدروم رد

 زا ارز « تسین دنمشوه دومسم نوچ

 نیا «نیئارس هنارت رظن
 نارعاش مرب یزاب تشد اب هک هدمآ

 میاهدنارت

 مان یایوج ناوج

 بسک دوخ یارب دهاوخیم « هدش دیپات
 تیحالصنینچیازاد «دنک دابتعاو ترهش

 یاقآ نیا « یناث ردو تسین یزابتعاو
 < دنیبیم حاعجرب ندا ار: دوخ هک داکرپ
 شدوخ هک هدرک شومارف ابوک
 نیازا ینافرخزمو «ینال قشع» نوچمه
 تاهرافسواهندروآهیصوت اب وهدورس تسد

 داکرپ زاسگنهآ یقئاو نیسح هب ددعتم
 نآ زا یئاههنارت الثم « یناربا یاهملیف

 نشوارت شکرابم زفم زا دنش رکذ هک لیبت
 دنمشوه یاقآ هک یتسارب ! تسا هدومخ

 وهدش شریگنماد یشوگرخ باوخ بیجع

 رد نم .دلوت دناهدومرف هکنیا هب هجوت اب

 یلاه هنارت

 داک هک تّسا یماگنه یئأرس هنارت راک

 «مراذگبرانک ار اهملیف یارب یئارس هنارت
 قیرطزا هک هتفر ناشریطخ رطاخ زا ایوگ

 ناشی رهمیب دروم نونکا هک امنیس نیمه

 دناهتفای تسد ینانو بآ هب « هتفرگ رارق

 راکرپ رعاش نیا تفگ

 نکش ن
 اب هک تساجنیاو

 اهر

 اب دنمشوه یاقآ هکنامزنآ شاک یا

 هب یقثاو نیسح و نم لابندب جک ندرگ

 شاهرهچ ذا باقن «دمآیم اه ویدوتسا

 و هنادنمتواخس هنوکنیاو, میدوب_هتشادرب

 میدشیمن شیاربذب دوخ دانک رد هنامیرک

 اهیسانشان قح و اهتراسج نیاهب نونکاات

 هک منادیمن نم یفرط زا .. دزیمن تسد
 دروم ردات دهدیم قح دو خهب هنوگچ دا

 «یلاطعیتنچجریا نوچمه ینایارس هنارت

 یاهراک هک ژارفرس نالدراو یربنت رایهش

 یئارس هنارت هنیمز رد یزاتمم و ردان

 فرح و ؟ دنک یخاتسگ « دناهدرک هضرع

 یاجب دنمشوه یاقآ هک تسان دا نمرخآ

 یاهزاتو تخاتو تسردان یاهلاجنج نبا

 ندش رتهب یارب « اههبحاصم رد یظفل

 زا یریگهرهبیو رتشب هعلاطمب شیا
 هنارت هنیمز رد دوخب ناتوسک شیپ راثآ

 دروایبنوریبفرب زارس و دزادرپب یئارس

 یناوجنایارس هنارت میرح هب دنکن یعسو

 یرمشابلثملآیفهکز ازفرس نالدرا نوچمه

 لباق ویلانثتسا راکكي « «بادرم» دننام

 ..دیامن زواجت «تسا هدروآ دیدب نیسحت

 . سب و نیمه
 4 یئوکباوج تر امنیس هداتس

 ۳5 7 اف

 هراتس» رد شاهتشذگ هتفه

 هبحاضم دروم رد زیف و دیدرگ
 هلجم نیا رد < اسمش اضد

 . دیدرگ

 داوهناویدخرلک «درکیم رکف_لئاسم
 اهبل هب اد شیاهبلو دروآ الاباد

 زدب زوج تب رج
 نکمم ریغ وا زا یئامر هک دوب

 :رلک ندرگ رود اد شتسد ریما
 زد اما . دسویب مکحم اد وا ات

 دوکس رد كانز یادص « هظحل
 وباج زاناسارهخراک تخیر مهب اد

 ارت اب ریماو درک بترم ار شیاهومو
 . دیود نوریب قاطا زا

 :تفگ خرلگ
 هدمآ تسا نکمم یسک هچ
 : تفگ ریما

 : منادیمن -

 : .دیسرپ خرلک

 تفگ و درک هاب یهاکن ریما
 ار .موهوا-
 .دیچیپنامتراب(ردزاب دد كانز یادص

 ۷ : تفگ رییآ

 ۰ نک زاب اد دد ورب رتدوز

 او دثک هدافتسا لدب دوجوزا هک هدشن
 ۱ ماجنا جت و :رطخ "یاههنحص

 ۱ دنکیم
 ۱ یقه هد یزاب یارب وا دزمتسد لق

 ۳ .دشابیم ناموت رازه تسیبو دصکی

 رلبود هک یمترآ نیرتالاب

 برد: یاهشیپرنهیاجب ندز فرح

 التسیب هک دشابیم وا یاهملیف
 : دشابم ملیف ره یارب ناموت

 مرگرس هک دشابیم «ككمنو نان» و
 1 ۰ تساهتارد



 یلضاف كنارف ملیف سلطا لوص

 نیما نیس

 یزیورپورسخ تو

 هدیسر نآرودب هزات

 شخبناور ملیفناکر هم ل

 یمیفر ریزع ناد

 یبیطخ زیورپ نادرگب

 تال وصحم لماک 3 ۱

 ناریآیامنیس
*>۵ < 

 اكلنارف ملیف ناتسرهش لرصحم
 یریورپورسخ .نادرگ داک
 هدیرپدو -6

 - هلاژ - هنیمهت - ملیفایروپ لوصحم
 مشتحم

 یمسای كامايس نادرگراک
 تمسف و بیصن ۵

 نویامم - كنارف - نایمیشن

 یرتاب میهاربا نادرگراک
 كرم نارگادوس - ۲

 یعیطمثلم رصان ملیف سداپ لوصحم
 یمیطمثلم نادرگراک

 سیلبارک4 -۷
 - ماقمالاو - كنراس ملیف سلطا لوصحم

 تا تفآ

 یبیطخ زیورپ نادرگراک
 دادادخ -۸

 - ینامرهق ادیو یئالط رصع لوصحم
 هدازیلاو
 ۱ نیما نادرکراک

 هدشمگ لک -5

 یتوئو زورهب یثالط رصع لوصحم
 زیوابششابع نادرگراک
 تسیکانرطخ نمشذ نز -۰

 كنارت :- ملیفناگر هم لوصحم
 یمیرکاضد .نادرگ راک
 نیشتآهلال -۱

 رهچونم - ناروب - ملیف ناوراک لوصحم
 یدذون رهچونم

 یرذو دومحم نادرگراک

 تسینوود لحاس - ۲
 نریا - رامیتوب دون هوک لوصحم
 رک اسرادرس نادزگراک

 تشذگ - ۳

 اویشرذآ - ینسب . دیچمنایمیسنلوصحم
 نایمیسن نادرگراک

 حور ماقتنا ۲

 ینسحم دیجم ملیفسراپلوصحم
 ناشوکرتکد نادرگراک

 قوش كشا م ۵
 هدازآ - یمراص ناوراک لوصجحم

 یلافصدمحا نادرگراک

 دیلک -1

 یبلالضف یسمش هلاژ هیقاثیملوصحم
 یرذون دوممیم نادرگراک

 . .. اهنیشن دداچ مس ۷
 كئارف - ملیفناگ رهم لوصحم

 نوزحم یلع نادرگراک
 هنسرگ یاهگر گ -

 ناروت - نیدرف ملیفناریا لوصحم
 نیدرف نادرگراک

 ٩-دلهره

 - رامیتوب - نامرآ ملیف ریژآ لوصحم
 ی

 نایکیچاخ نادرگراک
 تملظ یاهتنارد -۰
 المراث ملیفثاریا لوصحم

 یتوکلم_نادرگ راک
 هنکهد سورع 2-۱
 یروهظ مليفناوراک لوصحم

 یمیطمکكلم نادرگراک
 هجنپ -۲
 ردا د:یتما ما شیالط رضف لوصخم

 رامشتمکح
 ینیما نیما تادرگراک
 "ابیز نمیرها -۲۴
 رامشتنکح رذآ ملیفسراپ لوصحم

 ناشوکرتکد نادرگراک

 مدوخ نوبرق -6
 - یتسمم  دیجم هیقاثیم لوصحم

 ینسحم دیجم .نادرگراک
 خلت نیمز -۵

 یدرونامیاٌکكيب نیدرف ملیف سلطا لوضحم
 یزبوربورسخ نادرگ راک

۱۳۳۳ 
 سوه ینابرقس7
 - یریصن هدیرف ملیف ریژآ لوصحم
 یدازهلال سوریس
 یناسحا ن؛درگراک

 تشهب زا یرفاسم -۷

 كايپ-تدحو ملیف تاوراک لوصحم
 .تدحو نادرگب راک

 تشحو -۸

 هنیمهت - یرفعج هیقاثیم لوصحم
 یمسای كمايسن نادرگ راک
 ناخ سارآ - ۹

 یمیطم گلم رصان ملیفسراپ لوصحم

 یمیطمكلم نادرگراک

 اهنتفرعماب -۰

 شیات- یعیطمكلم :ملیف سلطا لوصحم

 یندم نیسح نادرگراک
 اهروخشال -۱

 یمراص ملیف سلطا لوضحم
 یعیفر زیزع نادرگراک
 فوخم هاگترپ -۲

 یمراص ملیف سلطا لوصحم
 یئافص اضر نادرگ راک

 داظتنا لحاس -۳

 نازورف - نیدرف هیقاثیم لوصحم

 یمساپ ثامايس نادرگراک
 دناهتشرف اهنذ -۶

 ایفور - نیدرف شفرد لوصحم
 ديعسروپلیعامسا نادرگراک

 دلرم هداج -۵

 الهش - نامرآ ملیف ناوراک لوصحم
 یحایر لیعامسا نادرگراک

 یکیراتو سرت -
 گنارف ملیف سلطا لوصحم

 ینالسوتم نادرکراک

 قشع رطاخب لادج -۷

 میهید ملیف سلطا لوصحم

 یمرخ نادرگ راک

 نم هناخ دد یاهتشرف -۸
 رامش تبکحرذآ - یئالطرصع لوصحم

 1 نایلاماقآ نادرکراک

 ۱ نادیمدرم - ۶۹
 1 متبش - قدصم ملیف دون هوک لوصحم
 / رکانس رادرس نادرگراک
 دنتشاد تسود ار یگدنز اهنآ -۰
 ملیف سلطا لوصحم
 دز كمشچ هراتس م ۱

 ردص ماحرا عیدبا لوصحم

 ۱ عیدب سدتهم نادرگراک
 توبکنعرات -۲
 یردات جریا - اماروناپ لوصحم

 هدازدمصریم نادرگراک

 مرادتنسود -۳

 ب یمئاخ ابیرف - ملیفسراپ _لوصحم
 یدیع
 ناشوکرتکد نادرگداک
 ۱ رطخ یاهکنز - 6
 "دادرهم - هدازآ - ملیف سلطا لوصحم

 ۱ یلافصاضر نادرگراک

 ٍ باتهمرد لادج - ۵
 ناریاءلرتشم اییز یاهرتع ویدوتسالوصحم
 ایلاتیا و
 1 رارف - ۲

 - یهلالضن یسش - هیقاثیم لوصحم

 نایرروفغم
 ریوابش سابع نادرگراک
 قالط -۷

 - یدرونامیاكيب - ملیف سلطا لوصحم
 یریصت هدیرف

 یجرگ :نادرگراک
 اههداجو اهدرم - ۸

 یعیطم كلم .ملیف سداپ لوصحم
 یعیطم ثكلم نادرگراک
 دندرکیمرب هال هب اهوتسرپ -۹
 ملیف نارهت لوصحم
 ایم دست نادرک لاک

 " زاکادف ردام ۰

 ۱ هدیخرپ - نیهش یلالط رصع لوصحم
 ۱ یرتاب میعاربا نادرگ راک

 / یداس رتخد م- ۱ ۱

 ) تایبرذان - الیهس - ملیف سلظا لوصحم
 1 یجرگ انادرگراک
 موکحم -۲
 , مئات -ینسحم دیجم- نایمیسن لوصعیم
 یماقم

 نایمیسن نادرگراک

 كند تفه یاقآ -۳
 یمیرک- نیهش - یئالط رصع لوصحم
 ینیما نیما_نادرگ راک
 ناتسهوک رتخد -۲

 -«دازآ- یرفعج - ملیف سراپ لوصحم
 الیهس
 یرفعج نادرگراک
 دایرفو مشخ - ۰

 < دازآیلع - ملیف نلطا لوصحم

 یئافماضر .نادرگراک

۱ 

۱ 
۳ 

۱ 

۱ 
/ 

 دراد همادآ



 وگخساپ
 زبکا یفارشا یافآ 8

 ات دیسیونب ام یارب ار دوخ سردآ

 یئاه ربمت اب ار امش رظن دروم یاههرایش

 ۰ ميتسرفب ناتفارب « دیاهدومت لاسرا هک

 تساینتفگ ۳ وللگ » ملیف ملیف دروم رد)اماو

 یار کتیا هدش فیقوخ ملیف نیا هک

 «دیوشكينامارد یاهرنم یوجشناد هکنیا

 لوبق هطوبرم تانایبتما رد دیاب_اهثح

 «میداد تیقفوم یوزرآ ناتیارب - دیدرگ

 یلئیز یلع یافآ : نیوزق

 ود. هدنیوسگ كي .ناونعب هکتیا یارب

 بوخیادص « دیوش هتف رگ .داکب نوپزبولت

 رد

 1 َخ
 متسامزالضوصخب یاه هرود ندنارلگ و

 هلجم""طسو نیئزت یارب نیدرف شکع زا
 . دش دهاوخ هدافتسا
 یلیئاربج دمحم یافآ 8

 یدرونامیا. كيب اضر هب ار امش همان

 نآهب امتح هک ميتساوخ وا زا و میداد

 هلجمناگ دنسون هیلک انمض و دهدب باوج

 ناشدوخ هب تبسن امش فطل زاربازا

۱ 
 زارفادمحا یافآ : ناگرگ دابآیلع 9

 و دشابیم یوخ لها یتوئو زوریب ]
 هتشادما «داماد ولیکدص» شملیف "نیلوا

 پاچ اهراب زین اد یو یکنر سکع
 .درک ميهاوخار داکنیا مه زابو مياهدرک

 داٌنیدبع دمحا یاقآ : نارهت 8

 رهظ ات هتعرپ یاهملیف )
 وت (نیمزونز) تریخشوخ

 هدادشیامن زین ثاریمو اهنزوگ یاهملیف و

 نونکامه یئوجرهم شوبراد - دش دنهاوخ

 نویزیولت یارب یئاهملیف نتخاس مرگربسب

 یلابرسیئاوقت رصان نینچمهب و دشابیم

 یارباد « نوئلپان ناجیلاد» هب ؟وسوم

 زا یکی مدقم لالج - دزاسیم نوبزیولت
 دشابیم گانشوپ تکرش یلصا یاههرهم

 تر
 .دناهدشا

 ایدنفسا-تساهتخاس ار كثکنچ لایزس هک

 یناریا یاهملیف یارب ناکامک هدازدرفنم

 یغورف نودیرف - دزاسیم نتم كيزوم

 هک دنراد یاهژات یاه هنارت زین داهرفو

 . دیسر دهاوخ شوگب یدوزب

 : داوج یافآ 8

 پاچ دلج یور یگژاتب اد جریا سکع
 پاچ تباب زا امش هلگ هراب ردو مياهدرک

 «هامنیس هراتس» رد شوگوگ سکع ندرکن

 اریز,دیاهدرک یفطل مک امتاو ميئرکب دیاب
 هدش پاچ هلجم نيا رد وا سکع تارکب
 ۱ اتسا

 زرواشک یقتدمحم : نیوزف
 ميدناسرلیگ نیسح هب اد امش مالس

 میهاوخبیترتیواب ینوگوت فک یدوزب و
 زا ار امش تالاوئس مامت هب باوجو داد

 اتمضو داد ۲ ميهاوش یاکمنا وا دوخ دان

 تسیب) نادنمرثه یاکیدنس قیرط زا دااب
 دیناوتیم (داوازس نابایخ دنفسا راهچو
 : دیریگ» سام
 دابدرب زانهش هزیشود : هاشنامرک_ 8

 ,.,هناقداص,, هک .ميلايشوخ ءزبرزعب هدنناوخ 7

 هب ار دوخ هقالع و دیاهدرک لددزدام اپ

 یلکشمدرومرد ۰ دیاهتشادزارباهلجم نیا

 رتهب ميئوکب دیاب « دیاهتشالگ نایمردهک
 ارچ « دیریکب ثاىکدوخ نیدلاو زا تسا

 رد اهفرح هنوگنیا ساکبنا مينکیم رکفهک
 .دشابهتشادن یشوخ تروصنادنچ «هلجم
 .دیشاب قفوم
 کاقآ : هاثنامرک 9

 نوچ یصرتاپورپ نادادفرط دوجو
 « ناریا یامنیس نادنمرته یارب

 رهبو دزاد رایسب یلاخهوخ یاج اعقاو
 هقالع « دیدوب هتساوخ هکیروطنابه لاح

 وایارب

 یتورم دومیت

 سیم ر ی 3 هب تبستاو اش هزادنا

 زا هداعلاقوف زین ناشیاو مدرکحی رشت

 .دندومن رکشت امش هقالاع همهتیا

 یئادخ سابع کاقآ : ناجنز

 هسب هجوتاب هک دیئامرفیم قیدصت
 هلجم زیزع ناگدنناوخ هکیئاههماترثک
 اما هک یبیترت و. دننکیم لاسرا ام یارب

 « میئامنیم تیاعر اههمان ج یارب
 «هلجم ناگدنناوخ زایضعب همانباوج هاگ

 هب باوجهک اریز « دشکیم لوط اهتدم
 رهب و دشابیم مدقم یلبق یاه همان
 تسامتن همان هب باوج تبون نونکا تروص

 ۱ هب

 نادنمرته زا هک یتسجیم دیجم هراب ردو

 هچنآ» ":تاحفص رد «تسامش هقالعدروم

 میهاوخ پاچ یبلطم «د ءاهتساوخ امش
 و مسا نتسناد زیر تسوداماو - دومن
 امش یارب اد یراکهچ « وگخساپ» مسد

 یاههمان هب باوجمهم د دربیم شیب زا

 هک دشابیم «امنیسهراتس * ناگدنناوخ

 دریگیم تروص رمآ نبا دینکیم هظحالم
 یاقآ ناتتسودو امنش «!هضیقود» مالس

 شرسمهو قوثو رهچونم هب ار یریشمردان

۳ 

 و
 "زر وو تم

 یتسیاب یمضرد < ميدئاسم روغتاد» ادیل

 زوتم شرسعو قوئو رهچونم هک میئوکب
 یحارجهقباسم - دناهدشن یدنزرف بحاص

 هبو هدیسر نایاپپ تسیاهتفهدنچ سکع
 یراکتباو دیدج هقباسم یرسكي یدوز
 میهآوخب پاچ < امتیس هراتس» رد

 یدمحا یسوم یاقآ 9
 ناگدنناوخهک دلابیمدوخب امنیس هراتس

 بلج یاربو دراد امش نوچمه یدنمقالع
 جیهزا « هلجم بوخ ناگدنناوخ تیاضر
 نمضرد تدرک ميهاوخن رادگورف یششوک
 ثدم رصان دزمتسد) دیدوب هدرک لاوئس

 ردقچ یدرونامباكيب .اضرو یعیطم

 نادنهرثه نیا میوش .رکدتم "یتشیاب هک

 وا زهتسیبو .دصکی مادکره نازیا یامنیس

 4 بنرادیم .تفایرد ملیفره رد ناموت

 پ یاقآ : داوزبس 8
 اب شاهبحاصم رد یضترم هک یدیاتع

 هدازیمامش .هرابرد « امنیسهراتس راکنربخ

 تسا

 هدوب یضخش هدیقع كي « دوبهتشاد ز
 دندشن رضاح هدازیعامش یاقآ انیض »

 هلجمنیا هنرگو « دنهدب باوج یضترمهب

 نادنمرنعزا كایچیه اب یتموصخهنوکچیم
 رگاو درادن هدازیعامش نسح هلمج ذاو

 نآ ساکمنا هب ۰« دنهابهتشاد یفرح

 ۰. دیزرو میهاوخ مادقا

 اتسورریما یاقآ جرک 8

 هچرهندرب الاب یارب امش تیلامف زا

 ی افنیس هراتنم زارییوتشیپ

 : امنش تالاوئ باوج اما و

 متفه هراونشج نداتفا ریخاتب لیلد

 هی تساهتشاد یگتسب رادقمکی «ساپس

 نا رد. .دنناوتبهک يبوخ یاهملیف دوبمک

 رگید یلئاسم زین و دننک تکرش هراونشج
 یاه هرابشرد هک
 دعانش هدنبآ لاس لاح رهب « دشهداد

 ینامنیس هراونشج هرود نیمتفهیرازگرب

 دد اویش رذآ مناخن - دوب ميهاوخ نساپس
 یزابهب رضاح یهتنم «دربیم نسب ناریا

 ۰ تسیل یناریآ یاهملیفرد

 میشود هلعع کش

ساق
 | ۱ 1 

 یلداع دیعس یاقآ 8
 : یتامتیس نامزاس

 داردیزاسملیف زکارم نبرتراک

 وزور نابایخ نآ سردآ و

 د تدابیم .دنوماپدامتیس
 ۱۶۳ هناربا یامنیس نارکیداب زآ
 1 تنایرد ناشملیف نیلوا رد
 متد ناوتیمنو :تسا ثوافتم

 رنف هبه هیلوا دزمتسد درومرد

 ۱در ال )- دومنرکذ ناریا یامنیس
 ۲ ملیقرهرد یزاب یارب ربضاحلاح
 تسد ناموت دازه جنپ و تسیب
 : ) تی ود

  یتمطن هلادییاقآ : لیبدرا 9
 ی رد امش رظن داهظا زا

 میرازکساپس تاب نت ات هوم
 هک .تسامرظن راهظا نیمه

 ۰ دزاسیم نومنهر « دوخ

 .یرفعج اضریلع یاقآ 8

 العفو دشابیم ملیف كيرد
 . میدونم هلجم دد وا

 یمالسا دیمح یاقآ 8
 ۳ هراتس ۱6 هرامش 8

 هشت را  تسین دونجوم هلجم

 یارب « دیهاوخیم ار یرکید ,وتبام

 میداد لاسرا ار ناتیلاسرا

 مافیداوج اضریلع یاقآ 8
 «حیبذ» ملیف درومرد

 داد .ماجنا :ینالسوتم دمجیم



 هیبترد ملیف نیا رد یرگیزاب رب هوالع
 گی رش ملیفیسیلگنا هدننک هیهن اب زین

 نیرتب. هک تسا دقتمم و تسا راودیف

 ملیف نیا ددار شریخا یاه لات یژ

 ملیف نیاهکیرنه نادقتنم.تسا هتشاد
 دنراا "هدیقع. دنا هدید سصوصخ و

 شاهنادنمرنه یزاب رطاخب رومرجار

 هزیاج لاسما لاویتسف رد ملیف نبا د
 دوخبیصن ار درم رگیزاب نیرتهب داکس

 و دنام رظتنم یتسیاب لاح ۰ درک دهاوف
 نارظانینیب شیپ نيا هزادنا هچ ان دچ

 » .دیآیمرد راکزا تسرد یرش

 سیسانوا هوبب یدنک نیلد |
 امنیس ناگدننک هیهن تكبس *
 1 ددن وب

 یئامنیس لفاحم و دوویلام رد []
 سیسانوانیلکاژهکتسا هدش عیاش اکیر

 یگدنززا یملیف هیهت رد دیقف یدنکهو

 نبا" تسا هدرک یزادگ هیامرس سیساوا

 شقن .هب نیئوک ینوتنآ تک رشاب ملیف
 یئانوپ فورعم ددرایلیم سیسانوا وطسرا
 یدک نیلکاژ شقنهب یتسپرک یلوجو
 درومرد دوخ یدنک نیلکاژ . دوشیم هیهت
 و تسا هدرک رایتخا توکس هعیاش نیا

 هتفگن ینخس نآ دیئات ایو بیذکت درومرد

 یاه هزاورد كثرت یابیز نبا

 یور4 ار یللملآنیب یامنیس
 تسا هدوشک دوخ

 ایلاتیایلامنیس رهش اتیچ هنیچ رد [2]
 .دراد مانناهج مود دوویلاه یتیاور هب هک

 یئامنیس فورعم ناگدننک هیهت اهزورنیا
 هلاس ۲6 رتخد كلي تباضد بلج یارب
 رگیدکپاب ناشیاهملیف رد یزاب یارب كرت

 هک «اخیلز»
 تسا نادروخربیا هدنکهریخ .یلابیززا

 هجردیاه شقن یکرت یاهملیف رد البق
 یلانشآ یلو درکیم اغبا اد مراهچ و موس
 دش .بجوم یایلاتپا دادربملیف كپاب وا
 دوش هدبشک  ینایلاتیا. یاهملیف هب هک

 لماخ یلابیزو اخیلز هدننک هریخیزاب

 . دناهتساخررب تباق رهب

 رضاخ لاح رد هکتسا هدش بجوم وا

 رارت یلابلاتیا هدننکهیه ۰ زا شیباب
 .دیامنءاضما از ناشیاهملیف رد یزاب داد

 بجوم "ایلاتبا یامنیسرد .اخیلز تیقفوم
 یلایلاتبا ناگراتسزایاهدعهک تسا هدش

 یارب یرطخ لماع ار وا تیعقوم هک

 یاسکیدلس هب دننادیم دوخ

 راتساوخو هدرب تباکش ایلاتیا نارکیزاب
 یلابلاتبا کام ملینرد وا یزاب میرحت
 هیهن نیلکاژ ریخا,:یاه- سامت نکیل ی یا

 یاهدمآو تفرو ملیف نپا یلصا هدننک

 بجومملیف هدننک هیهت وبدوتسا هب یو ریخا
 هک تسا هدش همیا شنیا نتفرک توق

 هنامرسو دراد تسد ملیف هیهت رد نیلکاژ

 لاجنج نیمود نیا .هتسا هدرک یداذگ
 زا سپ یدنک نیلکاژ دروم رد یئامنیس
 رگیزابدروف درتربار اب یو طباور هعیاش
 ۰ دهابیم_ ییاکیرم

 1 ملاع نز نیرتیبکس

 مچیم ترباز !یماداد نامشجو

 تا یناونم * ملا دز نیر سکس

 و اکیرما یلامنیس تاعوبطم هزورنیا
 -ییتناژرآ ییاکیزم) رکیزا. ككپهب اپورا
 وخ ایرام مان هب لصالا
 هبرجت نیلوا رضاح لاح رد هک ایرام

 اوراو اکیرما یاهامنیس رد شایلاءهنیس
 لدسو نکنام البق تسا نارکا یودرب
 هدوبیوبیلپ ژاریترپو فورعم هلجم سکع
 یئابز ۰ درادن لاس ۲۲ زا شیب و تسا

 . دناهداد

 زوم رضاح .لاح رد: هک اکیرما یامنیستردق اب هشیپرنه مچیم تربار ۲]
 یدیدلشیکتسبلد . دشابیم «زوکاو» مان هب ینپاژس ییاکیرمآ هلرتشم ملیف كي رد یذاب نوداهنهیپلیساهونیا ایرام هدننک هریخ
 ناگدننک هیهت

 یماداب نامشچ اب «.وک یک یشیک» 9. تساهدرک "؟دیپ ملیف نز تسخن هشیپرنه هب هر
 ۸ک دسربمن رظنهب دیعب لاحرهب ! تسا هدرب ار هشيپ قشاع مچیه ترباد نیدو لد .دوخ ۰۰۰ 9 1

 مهیه ترباد . دشاب هدش هک مه نپاژراکیرمآ نیبامیف طباود دوبهب رظن هطفن زا
 رلانثمیتنسیاب وکیک و مچیم ریخا طباود ابتروصره رد ۱ دیامن جاودزا

 .دوب هدنیآرد ینپاژ و ییاکیرمآ رگیزابود نیا زاار یکر تشم یاهملیف شیامن

 تروم هب هک دوریمو تسا هدروآ ناذمرا

 وکیکیشکاب  ناگداس دنارگیزاب یاربیتخسرس بیقد
 . دیآرد امنیس ملاع فورعم



 را امآ 4 درادن ی تسردتسب

 دلرتشم ملیف كيرد یزاب لوفشم نیوناج
 ملیف ندنلرد هکتسا یسیلکنا - ییاکیرما

 هک «ناگینارب» : مانهب دوشیم یرادرب

 دود كب شقنهب نیوناج ملیف نیا رد
 هدشرهاظ بادآ یدابم رایسبو یسیلگنا

 مه بدوم نیوناج ایآ دید دیاب ۰ تسا»
 ولششو وگهلدب نیوناج هزادنا هب دناوتیم
 ۱۱ هشاب قفوم دنب

 بوبحم هشيپرنه و ناطرب
 «فن ه راکبله» ینامل ۲

 تردقاب هشيپرنه فن درگیله []-

 یدامیب اب تسا یدنچهک ناملآ یامنیس

 ملیف. ذا شیب دد ۰ دنکیمهزرابم ناطرس
 يلاعف تدمرد و تساهتشاد تکرشفورعم

 هتخودنا یریکمشچ "تور دوخ یرنه
 هلاس مرتخد ثأب هک فن دراگیله .تسا

 نزرف هک تسنبا شایتحاران الت. دراد
 فن ۰ درک دعاوخ لمحتار واثلرم هنوکچ

 یناملآ ,رشانكي هب ار دوخثارطاخ اریخا

 یفازگ تمیتهبباتک ترومهبرشن تهج
 اد .غلبم نیا دراد میمصت و دوب هتخاورف

 یرادهگن ناشراک هک هبریخ تاسسومهب

 كاشزپلایرس رکیزاب ناب ترباد |

 -دنمتورتزا یکی یبلو رتکد شتن ٩ب لو
 ردگكناب مان ۰ دشابیم سارگت نادرم نبرت

 .دراد دارق سازگت یاه رنریلپم یک

 رتکد شقن رد یزاب اب هک و 0 ۳

 تسد "هب ار:دوخآ دنمدک ترا ولت ۰

 رطاخ هب یکشزپ هقرح هب « تا ۱
 ادیپ یصاخ هقالع یبلو رتکد شقن یافیا

 مسارمردكناب تربار اریخا . تسا هورک ۳

9( 

 . دیامن هیده تنسا تسرپرسیب لافطا
1 
 هاگداز نوتسه ندا ناتسرامیب کلی

 امنیسرد یزاب و سیوید الجنآ

 هسانرب یارجا رطاخبهکینام [۲]
 «یدادمابیاقآ» هب « ویدار یدادماب یاه

 ینادنمرنه هلمج زا « تسا هتفاي ترهش

 زا لاحب ات یبلطم و سکع رتمک هک تسا

 و تسا هدیسر پاچب تاعوبط» رد یو
 یسواک نیسح یاقآ تساوخبانب هتفه نیا

 دنمرنهنیا ذا یسکع+ نارهت زا (دنمیا)
 هارمهب 3 میاهدرک پاچ اد ویدار هدنژرا

 تیاضر هک ميداوديما «یوهاتوک یفرعم
 نارادتسود رگید و یسسواک یاقآ

 یننام اماو . ميشابهدرک بلج ار ینام
 ۱۳۳۲ لاس زاو تسا ۱۳۰۷ لاس دلوتم

 ینامزو هدندرگ ینوبدار یاهتیلاعف دراو

 زیئو دوب ویدار بش یاهناتساد یوگ هصق
 هلمجنم یرگید یاه همانرب یارجا رد
 تسد «هقیقد هسو جنپ» ینوبداد همانرب
 . اتسا هتشاد

 یسراف ملیف دنچ رد نونک ات ینام
 هلمجنآ ذا هک تسا هدومن یزاب زین

 و «كنرکی نانسود» یاهملیف ميناوتیم
 یرانمض .میربب مان اد « هلاخ لزاومدام»
 دوبیرفعج بورت نارگیزاب زا زین ینامز
 هلیسوب هک یفلتخم یاه همانشیامن ردو

 ۲۵م نس یورب یرفعج یلهدمحم
 < ریخا قاهلاس رد و دومنیم
 |یلویدارراک هب دودحم یئام یرنه
 اب یاههمانربا اصوصخ و تسا
 اابیم نآ نایرجم زا یکی یو

 اد یئاه همانرب نیرترادفرط
 . دوشم بوسحم

 نسسیا یانب یاربو دومن تکرش دوخ

 اره تشودآ دودح رد ینلبم لاو

 .دومنهبدهناتسرامیب هریدم تئیه هب رالد 7

  دروآ رد شگنج زا ار یتسهم زاسگنهآ نیزسن *

 هنارتود یکی ندناوبخاب هک یناوج هدشناوخ نیرسن ۲
  .تسا هدرک زاب هدیسرول ناگدنناوق نیب زد یصوصخم یاج
 ۲ وارس هنارت و یکیاب یدادرارق هک تساهدش قفوم اهزورنیا
 . و نازاسگنه] نآ قبط هک دیامن_میظنت فورعم زاگنهآ

 یتسوب هایسرتخدسوید الجنآ [7]

 كی ناونع هب اروا اکیرمآ "ناهایبس هک
 بیم دیفسو هایسیرباربتازرابم نامرهت  نیدنچبحاصرضاح لاح رد كای ربا

 رد شنالپصفتو" سکع اهتدمو دنسانش

 .دیسریمپاچ هب ایند دیارج لوا تاحفص

 ناگدسنک هیهتونآزاسلیفمادهبهرخ الاب
 ینلیفرد یدوزب تسا دارتو داتفا دوبلاع

 داژن هیلع "کیرمآ ناهایس تازرابم زا هک

 لیماق دارزبو تسا سورع و ٍدالاوو ون

 یاهتسنرم یگدنز زاو دوشیب و
 سیدراد میمصت ثكناب  دشابیم را

 ادیزکیزاب هلسم كاهزپ لاپرس همناخ زا
 . دزادرب تحارتسا هبو دیک لرد

 اصاصتخاار دوخ یاههنارتو اه یگنهآ روبزم نایارسهنارت
 ۱ نیرسن طباور تلع نیمه هب . انتهک نارق نیر رایتخا ارد
 کنهآو اههنارت زا البق هک فورعم نزناکدنناوخ زا نتوداب

2 
 هنامصخ تدش هب دندرکیم هدافتسا روکاذم نادنعرنع یاه
 ۱ یهاهتشنک هتنه نسپرک بخرد اصخش نیچربخو تساهدش
 : یاهراباک رد یتسهماب نیرسن هنامصخ و دیدش یظفل دروخب
 1 ۰ تساهدوب دنکیم ارجا همانرب نآ رد یتسهم هک

 یندیس» لراقم شقن دوشیم هیهت یتسرپ

 سیویدالجنا . .دریگب هدهمب اد «هیتاوپ

 تکر ش ابهک تشاذگ مهاوخن_رگرها دیوکیم

 امنیسیاهف رحهراتسكیتروص  هب ملیف نیاود
 هیلعهزرابمهک مایلصا فده زا و ميايبرد

 ۰ موش دود اتبسا یتسرپ داژن

 !یئامنیس دتماب بی رف

 یررطارپما ناطلس زمیر یداه
 هدننک هیهت و هدنزاس و وئروپ ملیف
 هتفهفارگون .دوپ یننکس یاهملیف افوارمم
 ۱۶ رتخد بیرف و لافغا تلع هب هتشذگ

 یراه !"دیدرک موکحمو ,تشادزابیاهلاس

 رگنیسارالاک مان هب یاهلاس ۱؟رتخد زمبر

 نیبدودیولج رد ملیف زد یزابنأونع هب ار
 شقنا یافیا هناهب هب و تساهدرک تخل

 هتخادزپ هقشاعم هب یواب نیبرود یولجرد
 نادرگراک و رادربملیف لباقمرد و تسا

 یو یرادربملیف هسلجرد نیرضاح رباسو
 هاگدادردزمیریراه !تسا هداد بیرف ار

 دصتهجو چیمهب هک تسا هتشاد یاهظا

 روظنمهب هکلبو تسا هدوبن داک رد بمرف  نیوناج امنیس ملاع ریپ دنب لولشش مان
 ملیفیسکس یاههنییص نداد هواجرت یقیقح ردار نیو ناج نونکات و تساهدش نیجع

 ۱ تساهدرک "تردابه "لمع نیا هب دوخ  نشخ یدرم . ماهدید یرایسب یاهملیف

 یاهملیف یابیز هداتس نویاتک -
 وزج دود نادنچهن یاهتشذگرد یسراف

 .دوب ناریا یامنیس ناگراتس نیرتراکر پ"

 هب دوخ صاخ یلابیز رطاخهب هک نویاتک
 «دوباهدش فورعم ناربا یاهنیسرولپاتیتک

 دلرت ار امنیس یمولعماث تلع هب هرابکی هب
 ترهشجوارد یرنه یاه تیلاعف زاو درک

 .دیشکت سد

 / نازورف ذا سپ اهزورنیآ لاح
 هتشلگ یاهلاس فورعم
 ملیف بوخ تیعقومهب هجوت اب
 كي هب كي ریخا یاه لاس رد

 ب تشگ زا دراک
 لونشم اهزورنیا نویاتکاما

 (هیقب) تشادداب

 -یم یرتسگداد لیوحت و هدرک تشادزاب

 همهعقاوم هنوگنیا رد هکنآ بلاجو دنهد

 هب یتیلوئسم ۶ هدیشک رانک ار دوخ یاپ
 لاحب یتسیاب هک اعقاو دنریکیمن «

 . دروخ فسات یاهفرح و تمنص نینچ

 لیکشت یاه نمجنا هک تسااجب هچ
 یارب هزرابم لوافص رد نیا هکهدش

 اب ایند رد نرتسو یامنیس مان [2]
 ؛یقوقح ۶ خام تیصخش 0

 | ونمب یدرف یوربآ نینچ نیا ات
 ٩:ثداوح هنوگنیاو دورن نایم زا
 هدهدن



 دیاهتسا و خامش هچن [ تاحفص هب ط وب رمیاههمان هراب رد

 رانک و هثوگ زا هک « امنیس هراتس»ناگدنناوخ هیلک فطل زا رکشتاب 8
 ار هلجم نیا بوخ نارادتسود زا یاهدعیماسا « دنهدیم »همان ام یارب رو

 حرطسم ًاجنیا رد « دناهدومن لاسراهمان «دیاهتسا وخامش هچنآ» تاحفص یارب
 هراتس» زیزع ناگدنناوخ هجوت بلج رددراومه میناوتب هک ميراودیما و میزاس

 . میشاب شوک «

 | راوزبس)یترذ یلع (یراس) یرباصیقت دمحمس(ناهفصا 1 یلالج یلگ 8
 بنگ) نشوج مبلس دمحم بدهشم) ینافرعاضر - (نارهت) یقیدص رب
 یراضغدیمحا - مدهشم نایلنیز دمحا (زاریش یسواک اضریلع - (سو
 روپیلقروندمحم جاحسمق) یرفظممیرمس ( زاریه) شناد اضریلع .-( ۳
 -(زاریش) یسواک گنهرف بناجیهال)یسیدا رکاذ نیا ت(سوباق دب
 یوخا یرد نمهب تاتفرق) یروشتآیلع دمحم ت(نادابآ) نورب رهچ

 یئاشاپدوعسم -(نارهت) یمیحر زرمارف- (زاریش) یریم روصنم -(نآب
 لیعامسا --( نارهت) یراشفا نیسح دمحم (یولهپ ردنب) یردنکسا زیبماک--(نآ ره

 ب(نارهت) داژن یدبعدمحا --(نارهت) یجرف اضر دیمح چ (رهشهب یب
 ب4 ناهفصا) یریصن میرم -(هنایم) روپیحتفتلادع ب (نادمع) درفمیها
 (نارهت) تسودنامهم نیس دیس -تشر) یحضان ب

 دومحم دیس - (نامرک) س گنهرفس ( سرافت .یعیفه لوسرلادبع
 دینگ) یدابآ سمش دمحا - ( رهشوت) یمالسا مرکایلع -«نارهت) داژن یفس
 ش نیریص بب كشيدنا) یردیح نسح--.(نارهت) یساملا دواد - (سو
 یمشاق نسح ب(زاوسها) یناجس اضرس (تشر) یرفصا داوج -( ناره
 هدننکیهن د نادرکراک و رکیزاب روپقداص (لصیم) ایندیواج هحیلم هزیشود 8 نصب (نارسم) نابرهمجلاص یبتحم ( ناره) هزورریفن انس تا9
 ید نامز زاو متسه ناربا یامنیس و دناهتفرگام زااد یریصن هدیرف غارس .ناتسزوخنماد شتآ مالغ او (دابآمرخ)یتنمادخ میحر -(سوب اقیبنک) قاری

 ادنکیحم لاح وک :یببیگچ

 ناجو) سالاواس یلت ۲7

 یو ةتنسا یلاسود یکی هکنیا تلع زین
 .دناهدشایوج ار دنکیمن یزاب اهملیف رد
 زا هلجم زیزع هدنناوخ نیا عالطا ضحم
 + امنیس رد یریصن هدیرف توکس تلع
 دب اجنیا رد ۵ ميتفرگ یسامت وا دوخاب

 شدوخ نابز زا ار یو باوج هک تسین

 ؟ مراش> حرطم
 تاعوبطم .دد اهراب هکیروطنامه -

 رهچوئم رسمه نم « تسا هدش سکعنم

 7 دهب رضاح طقف « دویقداص اب

 نوچب و مدرگیم اهملیف رد ولاب
 رد روبقداص مرهو .ریکیب تیلامف هک
 یزابلاجم « فلتخم یاهملیف هیهت هنیمز
 زین نم ًاذل < دهدیمن كاب اد اهملیف رد
 ۱9دومن رظنفرصامنیس رد تیلاعف زا الف
 دویفاداص رهچونم تشگز اب اب هلاءاشناو
 دانک رد مهارم « اهملیف دد یزاب داکهب
 ۲ دید دیهاوخ امنیبس هدرب یوررب وا

 درمو نزنآرکب زابنی رتهبتسیل

 . ساپس هدود شش
 یلوسر دمحا یاقآ یاضاقتب انب 8

 نارگیزاب تسیل « درجورب زا (دنمراک

 هراونشجهرود شنشیطرد هکار یدرمو نز

 نارگیزاب نیرتهب نآونعب ساپس یئامنیس

 .نیدرف یلعدمحم. - نازورف : لوا هرود
 ياولو ژورهب - اویش دذآ : مود هرود
 كلمرصا » شوروخ یرخف : موم هود
  اکرتشم) یقوئو زورهب و یعیطم

 كلم رضا - نازورف :مراهچ هرود

 .هدازینف زیورپ - شوتوگ : مجنپ هرود دناهدش باختنا درمو نژ لوا هچدد  نوبزیولتفورعم كاجوک رلبود عقاو رد - یربلدمشاه یاقآ لاوئس خساپ دد
 : مينکیم پاچ ۰ نایئاشامت كاشیب و دشابیم ناریا رد . رلبود دروم رد هک ناگرگ زا (دنمواک)
 لایرس رد ینافرع هرهچ اب « نویزیولت  ینویزیولت یاهملیف یرسرد سالاواس يلق

 هک اریز « دناهدش انشآ .«نیریش و خلت» دیاب« دنا رک لاوئس ام زا « «هكاجوک» :

 .دنکیم ءافیاا ورسخلر لایرسنیاددیو

 .داردیعس » یدیئات هنازرف : مشش هرود

 ووو»



 یم. « هدیاه یاههنارت نیرخآ
 «رحس یاعد» هب موسوم یاهنارت ناوت

 فورعم هرعاش ارثآ رعش هک دربما ار

 یگنهآاب هدیاهو تببا هدورسیرسک الیل
 نسیرتبوبحم دونشخ نودیرف هلیسوب هک
 هراتس» موبنارفر رد یناریا زاسگنهآ
 منا ری ناجا 4۱: هبنس :هتخاتت) ایم
 . تسا هتخادرپ «رحس یاعد»

 ار روبزم هنارت رعش نتم نونکا و
 ناگددنناوس زا یزریثک, هورگ یاضافت

 : مياهدرکپ اچ لیذ « امنیس هراتس

 رحس یاعد

 اعد تقو ارحس
 اکو ۳ . ... منزیم فرحادخ اب جت ۱ اب یلابکیس هب مربای دابرپا به". یاب یلابکتیسب مربا یرابرپ هب نه

 1 هربیما ین تا رحم هب نوا و
 ] رب نما جنند مد ربا زمق 4 ی ی و لاوئسهب باوجو دناهدومن جرفم ناربت زا هدافتسا شیادص زا فاتف و

 .دوبنودوب ب دوجو یالست نوا ۳ 3 . دناهدیدرگ راتساوخ ار درخ (ملیف رد) هعمج : نوچ یناههنارت و دشیم

 ۲ یاههظحل هوکش هک وماههیرگ ی ۳ دارد ریخاا یاهرفس هک يتکپ دباب 0 یادصاب - «قیفر_ظظفاحادخ»
 ۱ شابربک دنلب خیرات هکنوا کت و زار وا رادتمکی < یجراخ موشک دنچ هب ملیفرد) هتسخ -(«یروتوم اضرل» ملیف رد)
 ۱ هشیاتس یهزیرغ الد وت یا 7 ناریا دد شایگدنناوخ راک ندرک لابند هدنناوخ نیا یاه راک هلمجا (ریجنر#
 مریعبات مراذیم شهدجم هب رس ۱ بلور بک دیبا یگژانبو تسا هتشاد رربب پاسعب اهلیف نتم رد ندتاوخ ةیمژرت
 هثهاوخ هب نم نت نتفر هساو 1۹ از ی میف لی نتم رد ت سادارت مياهدينش تدمو دناوخیمن اهملیف رد رگید هدیآیم
 با و ... هشیاین نم نت نتفرمساو 2 حبص یهداجس یور مراذیم رس لمعب هدافتسا دامرف یادص زا یئاکیرمآ اروا یادص«یملیفعیهنتمرد هک تساه
 عج بو اب هنارتدنچ اهزور نیمه 4 نیارب هوالع و دیآ ؟ مياهدينشن "

 3 شوکب داهرف یادص اب زین یناریا هزاتشناد) یدروقح نیسح ار لاوئس نیا
 میل هلص ملحم . دیسر دهاوخ خوشنیسح «دادهناخ) مهبادوس و ( وب

 )۶ بزرا رنک زا 4 ۱

 !دوشیمد را و مناخ رمق تن 9 جردن
 سمت ج ریس ۱

 ِع ی ینوبزیولت رادفرط رپ یاهلایرس زا قل
 «مناخ .رمق هنوخ» مه یکی « هتشلگ رد ینوج رب ۳
۷ ۰ 

 .دوحمرب لایرس نیا ناتساد هک :تشادمان
 كي نیرجاتسم طباور زا یداقتنا یلئاسم
 دزيمرودهطوبرم هناخبحاص اب یمید ةهناخ
 و فارح هناخبحاص يا شقن رگافیاو
 زجسب .دوبن یسک « ۱ داژآ رجاتسی»
 ۱ یتوکلم نیورپ

 ناگدنناوخ هک یئاه همان نایم رد ۴

 امش هچنآ» .تایفص یارب:«امتیس هرات

 تالاوئس «دننکیم لاسرا 6 هیاهتساوخ

 شوپراد_هژات یامراک» دروم رد يراپسپ
 و نرتنات :یمیالق_نادیم ره ناو یکم ناربایامنیسینانشرب دال

 نیاربوالع و دیآیم رامشب ناریا یامنیس
 راک رد رلبود كب ناونمب هک تساهلاس
 رتکاراک یافیا اماو .دراد تیلاعف ژالبود

 ةکتسا حیصوتب زا ر درو ۲

 ۶ ۳۲ ساملا یاهملیف هدنزابب ,یلوچرهم
 یملیفینادرگراک یچتسبو ولاهیافآ وا

 هلاتزع تکر ش اب ار «ثاربم» هب موسوه
 مامناب نازورف و نایریصن یلع 8؟یماظتا

 كاب نتخاس داکردنا تسدو تسا هدیناس

 هنوخ» ینویزیولت لایرس رد. «مناخ رمق»
 3 یارب ریگ اج همه ینرهش ( « مناخ_ رمق

 ۱ 4 میشاب یتوکلم نیورپ هدابرد ادومناپو تسد موبو زّرم نیآ رد یتوکلم

 33-مناخرمق یتوکلم نونکامه هک ميلوگب  هروبزم لایرس ندیسر ناباپب زا سپ
 تیلاض ژالبود داک ید طقف ۰ نویزیولل . ینویزیولت همانربو لایرس دنچ رد یتوکلم
 اامعم را .یبلیف رد زین هاگمک و دراد ابنآ زا کلیجیه هک دش رماظ زین رگید

 هگنآبلاجو دنکیم تکرش ناریا یامنیب شیارباد « مناخرمق هنوخ» لایرس

 و رییس» هک دشابیم ینویزیولل
 لایربسا رداتسا رارق و درادلگ 4 تاون ۲

 و یماظتنا راذک ,رد لیمظاک هلاو < :دوبوه ۲

 راک« زین اهملیف دد یو یاهرتکاراک میهاوخیم هک لاح و درواین نافمراپ قافتا ناریا فلتخم طاقن رد هک یدنتسم یارب هکنیا بلاج و دنک يژاب نان ریصت ۳

 قآ رتکاراک هب هیبش شیبو مک تسیئاه دراتس»ناکدنناوخ زایکی شسرپ یرکباوج «تحایسوریس» لایرس رد « تسا هداتفا ناتسرهشمامتبیئامرفس «لایرس نیا هی

 زیربتزآ (یشنم) یرغظم .الیژ مانب «امنیس ۱ دمآ دهاوخ رد ملیف ِتروضب . و یخبرات یاهارجامو هدمآ لمما اه



 لوا هتفه تدرثکا نیزلاح
 (یاد۲۰۸)یقوئو ذورهب (یاد ۲۱6) نیدرف :درم هشيپرنه نیرتبوپ

 دار دییعس (یاد ۱۸۵) گدرونامی یاد ۱۹۹) یعیطم كالم رضا



 یهادود رسرب هک دوشیم ثماب یفافا "
 نهذ دوضح و شمارآ « دبریکب دارق

 یگدنز درد .دننکن هدافتسا هوس امش

 «تسا رارفرب لماک تیمیمص ناتینوشاژ
 زا.دینکفرطرب ار رصتخم یاهمهافت وب

 تالکشمهاگ هک دیزهرپب ندرک ثحب ای
 اد ناتسود توعد .دنکیم ربارب دنچ او"

 صوصخبو هادوناخ دارفا اب. دیر
 دیهاوخ یرکف یگنهآمه هامره» نی.دلوتم
 دباب یمهم میممت :یافشب «نیمزرد 8
 .دیکن دیدرت دروم نبا رد « دیویگر

 یناسآهب هدش ثعاب امش هنالفاع رانفو "
 ۱ ناتنادنزرف .دیتسهردابهرگا ونایفا رطاد اتم

 نیرتهب اد امش اهنآ « دینک پ
 « داک طیحم دد .دننادیم دوخ زاد مرجه
 وهدربیب امش تانسحم هب یبوخب سود

 یاههیر رگ .اتسناد .دنهاوخ ار ناتردق
 دوق تمالس بفارم رتشیب دیراد یساسب

۷ 
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 همهرد اد دوخ یاه لمسلاسکع . دیشاپ
 .دیوشیم نامیشپ هنرگو دینک لرننک لاخ

 ّ یاهدنزاسطباور هامید دلوتم اب .دیرپ
 یگدنزیاربیقیفدهمانرب . تشاد دیشاوخ

 ۱ 91 راکتشپاب یلغش هنیمز ید .دینک

 .تخادرپ دیهاوخ تیلاعف هب دابز

 رد .دیسر دنهاوخ رمث هب ناتیاهتیلاعف
 «دیرادن یناشخرد یلام عضو رضاح لاح
 هبرجت.دش دهاوخ رتهب عضو یدوزب یلو
 زور تیقفومو تفرشیپ ثعاب دیدج یاه

 . دنوشیم امش نوزفا +

 « دیدج هشقن كي ندرک یلمع یارب
 داکتشپ «دیهدیم جرخب یناوارف یژرنا
 خاد یگدنز سا زیکنا نیسحت امش

 یضعب « تسارجامرپو شوج و بنجرپ
 تحاران رگید یضعبو دنریذیلد اهارجام
 مهافت هامرناو دادرخنیدلوتماب . هدننک
 یفالتخا هداوناخ ردتشاد دیهاوخ لماک
 یاهثحب نداد همادا زا .دنکیم زورب ینزج

 ات ناتیلام عضو : دیزيهرپب هجیننیب
 . دوشیم رتهب یدودح

 لیمحت ناتنایفارطا هب (ردوخ دیاقع

 طلف تواضقامش هدابرد هنرگو دینکن
 یداکماجنا هب میمصت یتقو . درک دنهاوخ
 یاهیلاناوتو تاناکما یور طقف «دبریگیم

 دینکنراتفریروط. دینکب اسح ناتیصخش
 كيرحت نات هفال درومصخشتداسح هک

 شیپرد یربذپلد یاهتافالم اهدرجم . دوش
 یتسایساب ماوت راتفر عامتجارد . دنراد
 اب یاهدناس یاهتاقالم . دیشاب هتشاد
 هب امش .تشاد دیهاوخ هامید نیدلوتم
 . دیراد جاینحا یرتشیب باوخ دادقم

 .دیرادهگن نما یاج ار مهم دانساد قاروا

 دروم نیا دد هتبلا « دنوش انشآ دوخ

 نیدلوتم اب . دنریکب هنالوجع میمصت دیابن
 امش.تشاد دنهاوخ لماک مقاافت هام دادرخ

 رس . دیراد یرتشیب شیاسآ هب جایتحا
 اهراک رد امش تیعقوم اربز دیشابن اوهب

 یلاملئاسم ۰ دراد ساوح زکرمت هبیگتسب
 هرودزایکب هب .درک دیهاوخ لح ار دوخ
 .دیوشیم ككيدزندوخ یگدنزمهم یاه

 دنهدیم یثالط یاه هدع و امشب همه

 یکنم ناتدوخ هب طقف تسا رتهب اما و

 تداسح هک دینکن راتفر یروط دیشاب

 دیابهنرگ و دوش كيرحت ناتیگدنز كيرش
 و تینابصع و یتخادان لاح دد امئاد

 دادرخهدادرم نیدلوتم . دیربرسب فالتخا

 دنهاوخ جایتحا امش كمک و امشب هاه
 دهاوخ رارفرب شمارآ هداوناخ رد . تشاد

 .دیهدنحرخب تینابصع امش هکیطرشب دوب

 هک یطرشبدوشیم رتهب امش یلام عضو

 . دینکن یجرخلو

 صوصخب .دیراد شیپ دد یشوخ هتفه
 صخشقافتا هبتاساسحاو قشع هنیمز رد

 یبلاجودلرتشم یاه هشقن دوخ هفالع دروم
 جیاتن زاو دیروآیم رد لمع هلحرم هبار
 ۱ مه ردقچ ره .درک دیهاوخ مکمتسم ناتسود. دیلایم ناچیه هب نآهدننکمرکلد

 هک دوشیمن لیلد زاب دشاب دایز ناندمآرد
 . هاو دد رفنكي .دینک یجرخلو تهجیب
 :تسا امش بناج زا یاهمان رظننم رود

 بوبحم عامتچا رد .دینکیم ادیپ یدیدج
 هداوناخدارفا اب .دوب دیهاوخ هجوت درومو

 دیهاوخ لماک مهافت هام نمهب دلوتمو

 بسانتو تمالس نمشد یروخرپ . تشاد

 اب اد دیدج یاهتیلوئسم .تسا امش مادنا

 .دیهد ماجنا  رتشیب راکتشپو :تیهج

 هاد ناتیصوصخ لئاسم ذا یکی یارب
 نياهبو درک دیهاوخ ادیپ يبسانم لح
 هرابوداردوخ هنفر تسد ذا شمارآ بیترت

 امشب هک یناهتبحم یارب دیروآیم تسدب
 . ددرکیم یاهدع .دیوش لناق یرتشیب شزوا دوشیم
 هشقن یرفس یارب دویرهش نیدلوتم زا

 كي .دینک ترشاعم هامنابآو

  ؛دوشیم امش یلام عضو دوبهب ثعاب

 تبائامشب اد ناشتیمیمص هکیناسکهب
 زا ناتللاسم هدابردو دینک دامتعا دناهدرک

 و دچیقم دابز . دیهاوخب ینامنهار اهنآ

 و دینگآ هعلاطم رتشیب . دیشابن یساوسو
 صاقشا اب.دیسرب ناتیصوصخ یاهراکه ب
 دد ؛دیلک ترشاعم هبرجت ابو لفاع
 ینامداشساسحا هامتشهبیدرا دلوتم دانک

 هجرت یئاهگان تاربیفت . درک دیهاوخ
 اهشیراهیب ثعاب تسا نکمم اوه ثرارح

 ادرف4ب اد یراک چیه .دینک طایتحا دوش

 امشدمآرد دایز لامتحا هب . لوکوم

 . تفاب دهاوخ شیازفا

 «یناسکقالخاوتیصخش هرابرد رتشیب
 هعلاطم دنتسه سامت دد امش اب امناد هک
 .هشیمههکدوشی ثعاب اهنآ تخانش «دینک

 ظیحمرد . دیرپب رسب افصو حلص رد مهاب

 «دوب دیهاوخن وربود یلکشم اب هداوناخ
 نیدلوتماب .تسا دارقرب لماک شمارآ

 قناوتشاددیماوخ قفاوتو مهافت دادرخ
 اودوق هتیمفومو هدر فرظرب اد یلغش

 | وهتسخ دوخ یگدنز زا هک یتالحل دد

 هک دیشیدنیب یناسک هب « دیوشیم دییماان
 هرگ .دنتسه وربب یرتداوشد تالکشم اب
 ناندوختسدب طقف امش تالکشم زا ییایسب

 یریذپلدتافالم هتفه رخاوا دوشیم داب
 ] رد ۰ تشاد دیهاوخ هامنابآ دلوتماب

 اتییصتیاهظحالأم لباق تفرشیپ دوخ لفش
  امشهدعم یرامیب لیالد زا یکی

 ۲ . تسا تینابصع و یروخدوخ
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 مجرپوس سراپ
 كيتاموتا روتوم نغور



 .دنرزاد روصح اجهمهر5 اعسیس هراتس قّرتح سورس ناساخع و نازاکتا

 امنیسهزاتس هزا راکمه «یدمحم اضر» زااهسکع و شرا و

 شن [ هث داحتاب رد نبد

 .«۵رب ردبملاسناحیز
 زا «درادن دوچو یاهفرح تروصب لدب دنوربلیبموتاكي لخادب نازورف هارمهب . راچدارروهشم و زاسلوپ هشيپرنه نيآ هک . نیدرف یلع دمجم هتشذگ هنفه
 راوشبتایلمع ناکشیپرنم .بلغا ورنیا دروطنامهاما .دننزب شتآ اد لیبموتا دعبو . نابززا اد ارجام:ةتسا رتهب . دیامن هلداح  كي زا « یناریا یاهملیف فورعم4

 نیمهب ,دنهدیم ماجنا ناشدوخ ابصخش ار  ژاکورتزا ابعفاوم هنوتنیا رد دینادیم هک  زایاهنحص یرادربملیف ماگنهب ۶ یناسک  ودرب ردب ملاس ناج یزوس شنا
 ۱ خ هکنیا زا لبق تهج زا هکنیا ابو دوشیب .مونشبدناهتشادروضخالرزب دارف» ملیف ء درک هدابود

 لامرفتشپ اصخش نیدرف « دوش لیبموتا . نوچ اما . ددرکیم هدافتسا لدب فیرعت .ملیف نیا ناکشیپرنه زا یکی . یب كيارثا رب هک یزوس شنآ نیا

 « هنومن یارب لابکی ات تسشن لیبموتا  ژاکورتزا دیاب هک دوطنا زونه ناربا رد ی زکات فرق زا تا يا

 ماجنا او هشجم نيع یرادربملیف زا لبق هشیبرنه ودوشیمن هدافتسا یلامنیس یاه  نیدرفملیفزا یاهنحص رد دوب دارق -  دوتب هدنامن یزیچ « ذوب هدمآ شیپ

 ضحمد ناژورف

 رد نیدرف دید هکنب
 شتآیاههلعش نایم

۰ 9 ِ 
 و +

 رس سست 3



 . مدش هچاوم شتآ یاههلعش اب 1
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 یر هم زا شب هی

 نوچو . تفرت رارف لیباوتا نامرق تشپ
 هدرک هتشغآ نیزنب هب لبق ذا اد لیبموتا

 اب لیبموتا نیدرف هکنیا ضچیپ

 فرط داهچ زا شتآ ناهتان درشودید
 لصم رد هک یناسک . دیشک هلعش نا

 یوسب رایتخا یبدنتنشاد دوضح یرادر هاب

 ثاجن اد نیدرف ات دندروآ موچه لیپموتا

 هنحص نیا دهاش هک نازورف , هند

 نیمز شفنو دیشک سرت زا یدایرق دوب
  هش

 تشپزا هلصافالب ملیف نيا دادربملیف

 و دیود هنداح لحمب یدادربهلیف نیبرود

 فرطراهچزا مامت تدش اب شتآ . دندیود

 سکچیه و دیشکيم «ناسز لیمو
 رتهب . دوش كيدزن نآ هب تی

 نیدرادوخ نابز زا اد ارجام هیقب ثب
 : دیوکیم یو و

 دوبنیزنب هب هتشفآ لیبموتا نوچ -
 زا ادتبا مدرک نشود ارنآ هکنیا ضحمب

 «روتوم لحم زا ینعی « لیپموتا
 . تسآ هدش دنلب دود هک مدرک

 ناهتان مریگب یمیمصن هکنیا زا

 ثي رد
 . مدید مدوخ نامشچب اد كرم هظحل

 ؛ تاشظجل نآ درد : دیوکیم نیدرف

۱ 

 لیبموت» یوسب باتش اب هنمق 9 راک ِ

۱ 
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 لییموتالخاد هک هینا دنچ ضرع ود ينعي
 یولج زا هتشذک تارطاخ مامت مدوب
 اددرم دایرف یادص . تفر هژر ممشچ
 كيرد . دننزیم ادص ارم هک میینشیم

 پیهن مدوب هدرک تشحو هک مدوخب نآ
 .متخادنانوریب اد دوخ لیبموتا او مدز

 نیزنب گلاب « نم جورخ زادعب هلبافالب
 .دیدرگ . لمتشم لیبموتا مامتو دش رجفنم

 كلانتشحو هثداح نیا نم : دیوگیم نیدرف

 هیصوت و منکیمن_شومارف هاگچیه اد
 یاهظحلات یرادربملیف یاههورگ هک منکیم

 راکب مامت طایتحااب دنوش همیپ «هج ۴
 هداملاقیاخ تایلمع د لکشم یاه

 . دنزادرپب

 نیاز! نیدرف هکنیا زادعب هلبصاقالپ
 رنن دنفسوگ ثكب درک ادیپ ثاجن هلداح ,

 دنفسوگتشوگرهظ زادعب زورنامه و دومن
 .دومن ییزوتاد ینابرق

 تسنیادرادتیمها هک هچنآ لاح رهب
 یناموترآزه هاجنپ ودص دنمرثه نیدرف هک

 نیمضت ثماب شن ه نازل اه
 هثداح كي زا دشابیم ملیف كي شورف

 ..درک ادیپ تاجن لاتتشحو
 هثداح نیا دش هراشا هک دوطنا :

 ۳ یراد ریملیف 0 یزوس ش

 دور راب نیمدنچ یارب ۳
 نانآ هارمهب ۵ دریگیم دارق نیدرف یور یود

 هسب شاهرابود تشکزاب اد یی نازورف

 .دهدیم همادا اهنآ اب ار د راک امنیس
 شیامنبزورون دیع رد تسا ٍآ

 یسراف یامنیسرد ند دمک نزنیل وانم

 1 یبیرکمناخ ۰. رلا ۲0

۳ ۱0 
 صتن ملیفردار ناتریخا تیقفوم []

 . میوگیم كيربت ینف
 نویدم ملیف نیاتیقفوم . مرکشتم -

 : تسا تدحو.یاقآ بوخ ینادرگراک
 نیا دد ارامش بوخ یزاب یلو ۲7

 .تفرگ هدیدان دیابن ملیف
 طقن میاه ملیفرد ماهدرکیمس نم -

 ددنت زا هک یرکیزاب ۰ مشاب رگیزاب كي
 تخلو یسکس یاههنیص ماجنا هب نداد
 یداددوخ نیبرود یولجرد دروم یب ندش

 نذ نیلوا نم هک دنامن هتفگانآ دنکیم

 ! متسه یسراف یامنیس رد نیدمک
 لاح هب ات هک ییاهملیف رتشیب []

 تسا هتشاد یدمک هنیمز ایاهدرک یزاب
 ملیف دد هک تسا تدوخرظن طقف نیا ایآ

 ؟ ینک یزاب یدمک یا
 یدودعم هک .دینوگب تسا رتهب -

 . ت داهذوب یدمک نم یاهملیف ذا
 هتخاس هدناوخرسپ نوچ ییاه ملیفرد نم

 ملیف . ماهدرک یزابزین ینابیش دینشمج
 شپامنه یدوزب هک مداد زینیرگپد دیدج
 یمیطم ثكلم رصا اب نآردهک دیآیمرد

 زرصم زا روبع» مان هب ماهدوب یزابه

 دنز
 تریخا ملیف هداب رد مک برخ ۲]

 + نزبفرح «ینفصقن»
 دیاب هک تسا یملیف ینف صقن -

 راهظانآ هراب ردیسرافیاهملیف نایئاشامت

 یسراف یامنیس دد هژورما . دننک رظن

 .دوشیم هتخاس مک یتراجت ملاس یاهملیف
 تسا یتراجت ملاس ملیف ككي ینف صقن

 .تدحو قباس یاهراک لاور رد

 ؟ دوب مادکوت ملیف نیرتقفوم ۲0

 +ببات هک یباهملیف مامت منکیم رکف-

 ۱ نومت

 نب رتقفوم میارب ماهدرک یزاب لاح
 ۱ میف نیا ردطقف نماریز :تسا

 اگراتس رثکا فالخربو . رپ

 نت شامن 4, یسراف یامنیس

 » ملیف اما ! ماهدرکن تردابم
 ندحو اب نآ رد هک « هدادبآ هب
 *یقفوم میارب :مدوب یزابمه ردص
 :تشاد هارمه هب

 اوصخیگدنز هب عجاد ۲0]

 5 تزب

 ۶۶ مرچوج ۱ .مسه لهاتم 2
 ۶ رادربملیف و دراد تیلامف یرنه

 زا مهار مکچوک هچب .تسا

 .مراد تسود رتشیب

 | یرادن یرگید فرح ۲]
 خ هلجم ناگدنناوخ مامتزا -

 راد تبحم نم هباتبسن هک امنیس

 + منکیم
 !هقیق د دنچهکنیازا زامهنم []

 . منکیم رکشت یدادنم هب ار

 هراتس ب ۱۳۰ هرامش ب ۷ هحفص ح)
 نوت تا ها ی

 امت

" 



 ...«رجنس» ملیفهدننک هیهت زا دار دیعس تیاکش بآو ج رد دیفمنمهب یا

 "رخآ اب و لوا ار ممسا هکنیا زا ن

 4 مساهک ۱ هدش هتشاذگ داردیعس یافآ . میتشاد یبلطم ۰ لبقهرامش دد 8

 داردیمس : هک دنسیونب بیترتن ٍءاب ارم  نویلیمکی یاعدآ دآردیعم هکنیا رب ینبم
 یلع زیلنونئاو ... دیغ +نمهب رانک رد دوخ ملیف هدننک هیهت زا تراسخ تایر
 تسرد «رجنس» :ملیف هدننک هیهت شیورد هک دوب دارقنیا زا هیضف و تساهدومن
 تلاددار دیمسو نماب هکیدادرارت قبط شیفآ رد دوخ مسا نتشونمرف زا داردیمس
 رادار «رجنس» ملیفشیفآو هدومن لمع - تسا یعدمو هدوب یضاران «رجنس» ملیف

 هک منگیمنرکن لیصافت نیااب ..تشاهدید و رتتشرد ار دیف» نمهب مسا دیابن
 دار دیمن یارب یتباکش هنوکچیم یاج ملیف نیا شیفآ رد *ا مسا زا رتصخشم
 1 ٩ دناببیقاب  (رانکرد» دار دیعس هلمج اب ودنتشونیم
 9 لرنب اد دیمس یاقآ نيا هک لاح رتهدننکبلج اد نمهب مان « .دیفم نمهب
 مسآ هک دیوکیم و هدروآرد هبد فورعم ! دندناسریم رظنب

 ملیف شیفآ رد وا مسا زا رت صخشم سم . هتشذگ هرامش راشتنا زا سپ اماو
 تنستمهم نمرظنب « دیسریم رظنب«رجنس» . رتفد اب دیفم نمهب «« امنیس هداتس
 ندیف ]پاچ حراخم هیلک هک مرضاح اصخش و : تشاد راهظاو تفرگسامت هلجم

 منکلیق «رجنس» ملیف یارب اد یاهزات دار دیعس و نم هکنیا ذا لبق -
  مسأو قم مسا یاجب دار دیعس مسا ۱ ميوشیزابمه رکیدکیابءرجنس» ملیف رد
 ملیفنا شیفآرد داردیمس مسا یاجب نم یزاب رکیدکی دانک رد زین «نیمک» ملیفرد
  دیفم نمهب :هک بیترت نیاب و دوش هتشون ءنیمک شیفآ رد دوب رارق و میدوب هدرک
 ! دار ذیعس رانک رد نیمهب ارم مان

 رگید رابکی منادیم مزال اجنیا رد دناهتشون « رجتس» ملیق

 . ملیف ژارتیت رد هکنیا هب نم هک میوگی . درومنیارد دوخ دارقو لوقزا دوبزم ملیف
 ۱3 نساءاهشیفآ و تاکالپ رد اب و دادتمارد هکنآ یاجب ارم مسا و دز زابرس
 اب < دسیونب دار دیعس مسا

 »مد

 هکلب 6 مهدیمن تیمها ( دنسیونب رخآایو مسا زا رت
 ۷۳ زا ت < دنتشون هط فر ز

 0 ۰ و راجلها هک متسین یمدآ نم هکیلاجنآ ؟مرمیناج زا ملینكي دداد مراک لوبق 2 یر
 ۳۳ ناتردب هرات ياهادا هنوگتیا هی بیرتا درون ردیادضورس« مهان :لاحتح نآا هزات یاهادا هنوگنیا هب

 مدرکنابرب «نیمک» ملیفا ۱ ۱ مهدیم :
 و «رجنس» ملیف لکشم نونکا هکنیااتو ۱ 0 رد : امنیس هرا

 و داردیمسهتشذگ هتفه یاهد» ملیف نیا شیفآرد نم مسانتشون یگنوکچ
 ی 6 ۱ ناونع یبلاطم« دیفم نمهب ریخا یادتبازا هک ميوكيدپاب وتساهدبآ ,نایمب
 مست یفرطیب لامک رد «امنیس هراتس» یرارتنینچ ۰ ملیف نیایرادربملیف عورش

 9 , تخادرپ دهاوخنآ دوخا یتح و روبزم ملیف هدننک هیهت اب

 یاهملیفرد رگ و رادیتیک | اهنیسزرد نی ریشو خلت «شوپ رزاوو ین نیو
 1 +. دنک یم یزاب یناربا یرنهفورعم هرهچو هشيپ رنهدنچالبق هک

  3 نا یافیا دیدناک .هداز یلاو:رهچوئم و رگیزاب رگوراد یتیگ هک تسا عیاش [] ی 1 ۸ «نایبیرت زرمارف» «راتس» هلمجنم رگید
 قورعم ینویزیولت یاه لایرس یناریا ی
 یاهملیف د نازابلریس نوچ یللملانیب 2

 , قارسب دراد میمصت یللملانیب یلامنیس
 9 ددرگرب ناربا هب .یکشیمه تماق)

 [یم ۰ دیامن .تیلاعفیسراف یامنیس

 ملیف درد یزاب یطیارش رد یدیحوت
 تاداهنتشیب هک تشگاریذپار هزوریف یجاح

 یناریایاهملیف دد یزا +یارب مه یرکید

 وب لاویتسفرد یناریا بوخلیف .شتسناکفرش یارب اد هژوریف یجاح ۱۳ رم دا یی زی
 ۱ 4-92 تسا دقتعموتسا هتفرک یارهت ۳

 . یگاهرف هناونشپ زا هدافتسا اب ناریا رد | دسپ شقن رگافیا ملیف نیا دد یو
 یامنیس كي تروص هب دناوتیم دوخینغ | شقن« یدرونامیاكيب» هک هزوریف یجاح [

 0 . دیآرد یللملانیبقنوم | نیا رب هوالع و دشابیم دراد هدهعب ارثآ

 ۳۹ «یلبقسهلاتزع "لثم یرگیدیاه هشیپرتهود
 الهش دیدج :یاه هریچ «رف یناضمرهلتوع

 ددزین بوکرس. اضررمالغ یفسوب ژانهم و شیئامنیس راک نیلوا رد یزاب  لوفشم شویرادشقن رگافیا یدیحوت دوعسم
 . دنراد تکرش نآ. :تسایشقن نیا و تسا «هزوریفیجاح »  اهزورنیا نیریشو خلتهدننیبرپلاب

 امنتس



 لب "جا ودزا اب یسک هچ ملیف رد یدورب ن 1 [حاهدزا اب هچ د یدو زد ناکشآ نود
 ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ او ا

 دنکبم تفلاخم . دنک یم یزاب یوسنارف ی مین
 نارهتملیف لاویتسنیرازگربنایرجرد []

 دنچ یاشامت اب یوسنارف نادرگناک كي
 نویامه ریخا ملیف هلمج زا یناریا ملیف
 نویامسه یزاب هوحن هب «را ناکشآ
 جیهم یاههنحص .دوشیم دنمقالع ناکشا

 بلاج یزاب وناکشانوبامه یراوسروتوم
 یوسنارف نادرگداک یردقب ملیف نیا دد یو
 دوشیم بجومهک دهدیمرارق ریثات تعت اد
 ملیفرد یزاب یارب ناکشا نوبامه زا یو
 لاحرد . دروآ لمع هب توعد دوخ یاه

 نیا داهنشیپ هعلاطم مرگرس ناکشا رضاح

 دوریم لامتحا و .تسایوسنآر ف نادرگ راک

 رد ناکشا نویامه یزاب رظات یدوزب هک

 .میشاب  یئاپورا یاهملین

 مجد
 زا اهزورنیا هک رفبمه فورعم هنارت هدنناوخ راتس [ج] ۷

 نیا .تسا رادروخرب ناوج ناگدنناوخ نببرد یبوخ نره
 «مخز» هک دراد طبض ونیرمت تسدرد اریدیدجهنارت اهژور
 بوخیارسنارت زارفرس نالدرا ار هنارت نیارعش ۱ دراد مان
 ارنآ گنهآ زین دنمرنه زاسگنهآ «دنالوز» و تساهدورس
 یناوارفدیما هنارت نیا تیقفوم هب" «راتس » .تساهدید لرادن
 : دراد

2 

 ثجب دروم وجلد نازرف و نکید رتخد نیلیآ قشع اهزورنیا []
 ادوب یزابمه رکیدکی اب نایب موسوم یملیف ددنازرفد نیلپآ .تسا
 زورب ناوچ رکیزاب ودنیا نایمنیشت آیقشع هک دوب ملیف نیمه رد یزاب
 زا, ددنتیم نازرف و نیلیآینانشآ زا هک لاس داهچ تشذگ ذادعب زونه

 | شرتخ» جاودزاو قشعابار نکیو ةتفلاخمام یلیخ نایم نيا دد و تسین یربخ
 5 3 دناهتسناد رثوم « وجلد نازرف

 زابنا ربا هباکیتفو « مدوب دودناربااژا هک لاس دنچ ذادعب :دیوکیم نگیو
 ۸ رکف ادتبا و مدیدرگ هجاوم وجلد نازرف مانب یناوج و مرتخد قثع همیاش اب
 او ؛دیآیم دا یراگتساوخ هب امتح «دشابیمنیلیآ مرتخدقشاعاعفاوناوجنیا را
 با دیاش هک میوکب دیاب لصا نیایورو تسا هدشن یربخ یراگتساوخ نیازآ
 1 ال تساقشاع هک اتسا نیلیآ طقف د دشاب هفرط
 گ دبوتیم روطنیا « دشابیم نکیو شریپ عیطم یبیجح دوطب هک نیلیآ امار

 . نمابدا حاودزا یاضاقت اب مردپتفلاخمسرتزا نازرف هک متسه نئمطم -
 مددپ مداودیماو ,میداد تسود اررکیدمهادیدش نازرفو نم هنرگو « دهنیمن
 اددرگ اریدپ شرتخد هقالاع درومدرم ناونعبار نازرفو دوشب یقشاعو قشع

 هلیسوب «هزوریف یجاح» ملیفا رداتک شاهزات ملیفاب زیوابش سابع

 .شوکب نادایآ رد یاهناراک یاهملیفمیرسجت ربینبم یثادصورس اری خا[0 . .دناهده ها ِف و 1 7 ۳

 جا هد هدش هدیناشکزین وبمع یاههمانزور هب هیضق نیایتح و اتسا ینیمزرد یدایز قباوسک«یحرفدیشمج» ار یامتیس دیدج هربچ داهچ تل

 تنساهدیدرگ نآ راتساوخ وتفرگهدروخ یاهناراک یاهملیف هب انط نادابآ دنچ اریخاو درادیرادربملیف ناتسیسآ رآدربملیفو رپ هس ی یفرعم

 ناناوجون و ناگدوک هک دناهدیقعنیا اب دو هر بس اس و ۳ ی رز و

 و جیپ ی نت و و زیاد ؟شخبمرد»داک«سرچ»  الهش < نیربشو خلت » ینوپزیولت لابرس

 ۴ 1 یرادربملیفاب راب نیلوا یازب تساهد «دازرهش» شقن رگاقبا ینب

 ۱ ناکدوتهدنیآتاجنیارب و دننکیمرسثكنت اد هرصاحم هقلح زورره روآ هرهلد ملیف نادادریملیف 2 ی 1 ۳

 7 اتفای یزیرگهادو تتسکش مه رد ار هرصاحم نیاقلح دیاب ِ 3 ناب یلدا اب مرد نهم

 _ هراتس بم ۱۳ بامش بم 4 هحل ه ۲


